PELO DEVER
de resistir e caminhar
pelos destroços da nossa utopia,
eis-nos aqui de novo, acocorados,
aqui onde o tempo pára
e as coisas mudam.
E PARA QUE O NOSSO SONHO RENASÇA
com a levitação do vento e do grão,
eis-nos aqui de novo [...]

ESTE SEMPRE SERÁ
O nosso amanhecer. [...]

Armando Artur
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Para todos os que contemplam
a existência com paixão e que
se permitem avançar utopicamente
pela vida, sem demagogias.
Raquel Cristina dos Santos Pereira
Editora
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275

Apresentação

A experiência interior do erotismo solicita daquele que a prova
uma sensibilidade à angústia fundadora da interdição tão grande
quanto o desejo que o leva a enfrentá-la.
Georges Bataile

Sob a magia do Eros, pensadores fizeram germinar e crescer, ao
longo de cinco anos, a plural e entrelaçada rede do saber que compõe a
revista Teia Literária. Criamos e consolidamos mais um espaço de plena
liberdade intelectual para o debate cultural, que jamais se afastou do seu
primeiro e maior comprometimento: a busca pelo avanço da pesquisa
acadêmica. A cada número editado, fomos lendo, reescrevendo e
compartilhando o mundo nas malhas da ficção. Um trabalho em conjunto
e em comum que, desde o princípio, vislumbrou superar os limites dos
estudos literários, a partir do diálogo de referenciais teórico-críticos que
potencializam as interconexões entre a literatura e os demais campos do
conhecimento, como a História, a Filosofia e a Antropologia, dando a
conhecer, por meio das releituras literárias e estéticas, alguns dos
pormenores culturais, políticos e sociais determinantes para a formação
das nações que têm a Língua Portuguesa como oficial. Pois, como
registramos na primeira edição desta publicação, a Língua Portuguesa é
o nosso tear, a literatura o nosso fio e os autores os tecelões da extensa
Teia em que se transformou a Teia Literária.
A partir da temática Eros e Utopia, este quinto número da revista
apresenta, por meio dos artigos, um leque de discussões que impulsionam
o leitor a abrir mão de antigas percepções de olhar o mundo para poder
ir além de si mesmo e, assim, compreender quão contínua é a
descontinuidade dos valores que ditam as regras da vida em sociedade.
Dando prosseguimento ao projeto de registrar as vozes poéticas
integrantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa da primeira
década do século XXI, a seção de poesia conta com os versos dos
15
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escritores angolanos João Melo e Luís Kandjimbo e dos caboverdianos
Corsino António Fortes e Filinto Elísio.
Passeando um pouco mais pelo contexto angolano, apresenta o
autor Ondjaki como o entrevistado desta edição, que é finalizada pela
seção de resenhas, destacando algumas das produções editoriais lançadas
nos últimos dois anos.
Ao longo dessa jornada, a investigação e o conhecimento ímpar
dos colaboradores e de toda a equipe da Revista deram o tom destemido
e, por vezes, inaugural dos apontamentos crítico-literários da Teia
Literária, lançando, assim, novas concepções estéticas de pensar a
literatura.

Jundiaí, primavera de 2011.
Raquel Cristina dos Santos Pereira*
Editora e Organizadora

*
Doutoranda em Letras Vernáculas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), sob
a orientação das Professoras Drs.ª Ângela Beatriz Faria e Carmen Lucia Tindó Secco, área de
concentração Literatura Portuguesa e Africanas de Língua Portuguesa. Bolsista Nota 10 pela
FAPERJ (Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro).
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Artigos
Não somos todos, os envergonhados, os verdadeiros culpados?
Não somos nós, os indignados, os verdadeiros carrascos?
O que antes e agora julgamos, não foi apenas uma pequena
evidência? O que nós prendemos não foi a mão obscura de uma
consciência? E mesmo o que matamos, não foi tão somente uma
ínfima parte da verdade?
E procuramos grades? E procuramos muros altos e seguros? E
procuramos homens obtusos para que os possamos vigiar? E
procuramos armas para os tornarmos intransponíveis? De nada nos
valerá, de nada nos adiantará. Não há ferro, nem betão, nem servilismo
nenhum que nos possam salvar da luz da verdade.
Uma mentira não tem sempre sede de liberdade? Uma mentira não é
a cela da verdade? E quantas vezes a pretendemos prender? E com
quantas grades a desejamos ocultar? E com quantas mãos a
ameaçamos estrangular?
Não vale a pena. Desistamos. Em nenhum maciço de betão podemos
esconder o que a nossa consciência sabe. Em nenhuma anedota, em
nenhum boato, em nenhuma suposição, em nenhuma imparcialidade
e em nenhum juiz e em nenhum desmentido nos jornais e em nenhum
país. Nem de nós, nem dos outros.
Somos todos nós os verdadeiros culpados, são nossos os muros e
as grades onde escondemos a verdade. E deles ninguém se evadiu,
somos todos nós os verdadeiros evadidos.

Eduardo White
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PEPETELA – A PERMANÊNCIA DA UTOPIA
Cinda Gonda*
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Resumo: “Pepetela – a permanência da utopia” é um artigo que
desenvolve algumas reflexões sobre o contexto político angolano, a partir
da análise de três romances: Mayombe (1982), Geração da Utopia
(1993) e Jaime Bunda (2001). A luta pela independência, a libertação e
a guerra civil traçam o quadro entre história e ficção.
Palavras-chave: Pepetela; romance; história.
Abstract: “Pepetela - a permanência da Utopia” is an article which
builds some amount of reflections about the political Angolan context.
The center of this investigation will be concentrated in three
Pepetela’s novels: Mayombe (1982), Geração da Utopia (1993) and
Jaime Bunda (2001). The fight for independence, the liberation and
the civil war delineate, in our point of view, the picture between
history and fiction in the African country.
Keywords: Pepetela; novel; history.

Artigo recebido em 15 de julho de 2011 e aprovado em 20 de agosto de 2011.
*Professora de Literatura Portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ).
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O homem, meu general, é muito útil.
Sabe voar, e sabe matar.
Mas tem um defeito – sabe pensar.
Bertolt Brecht

O binômio cidadão / escritor, conjugando ação política e processo
de criação, tornou-se peça rara nos dias de hoje. A posição do intelectual
como crítico de uma determinada visão de mundo, a sua capacidade de
indignação frente às injustiças sociais, às desigualdades entre ricos e
pobres, entre homens e homens passaram a ser sistematicamente minadas,
quando não, ridicularizadas.
Ao confrontar a posição entre os intelectuais latino-americanos,
segundo ele mais coerentes do que os europeus, Mario Benedetti teria,
em tom de desabafo, comentado: “entre muitas perplexidades que me
acossam neste fim de século se destaca o rubor de muitos antigos
esquerdistas que passam com rapidez para a ala progressista da
ultradireita”. (BENEDETTI, 1993, p.6)
Parecendo acompanhar as inquietações de Benedetti, Milton Santos
assim se manifestaria:
O que construímos, sofremos e vivemos parece estar numa dolorosa agonia que
não é lenta como a da Idade Média; mas assustadoramente acelerada, criando
novos comportamentos que parecem repetir, pelo menos na forma e no arranjo –
o passado medieval. (SANTOS, 1996, p.19).

Completando o melancólico mosaico, Gervásio Neves acrescenta:
“O Mundo revela-se como visão de terror de uma guerra civil mundial
que está por vir (onde já vivemos), guerra em que não haverá frentes
mas apenas surtos de violência cega em todos os níveis”. (NEVES, 1996.
p. 270).
Bourdieu (2001, p.156-161) localizaria, no que chama de “violência
simbólica”, a formulação de um pensamento neutro, transmitido por
instâncias supostamente neutras, a origem de semelhante quadro. Segundo
ele, associado a uma nova forma de dominação, complementar à
21
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econômica, denominada imperialismo cultural (BOURDIEU, 2001). O
centro irradiador, como não poderia deixar de ser, se concentraria nos
Estados Unidos, estendendo-se, no entanto, a todas as partes do mundo,
tentando impor aos demais países uma espécie de “Consenso de
Washington”.
Duas instituições privadas, o FMI e o Banco Mundial, não por
coincidência ali sediadas, submetem as demais nações aos caprichos
dos mercados financeiros, apoiadas no conceito de globalização
econômica. Os países que mais violentamente se tornam vítimas desse
processo se localizam, com frequência, em regiões ricas e férteis. O
paradoxo insuportável que se apresenta aponta na direção oposta no que
diz respeito às condições de vida de sua população, formada por um
conjunto de famintos, de sem terras, onde às crianças é roubada a infância,
quando não a própria vida, na exploração do trabalho infantil, da
prostituição, desalentado painel da miséria humana.
Deste modo, torna-se assim, de fundamental importância o estudo
das literaturas contemporâneas, cuja temática gira em torno da
colonização, da luta pela independência, e a pós-descolonização. Em uma
palavra, a relação entre dominados e dominadores. Articulando-se arte e
sociedade pode-se, então, partir para uma compreensão mais profunda,
em termos de forma e conteúdo, de um projeto literário que repensará,
de forma insistente, a identidade. Com o conceito de visão de mundo,
abre-se a possibilidade de se conjugar história e ficção, presente e passado,
um passado que uma vez redescoberto, servirá de chave para se
desvendar o presente.
Tais conceitos irão evidenciar o quadro de conflitos sobre o qual
se ergue a obra de Pepetela. Daí também que, ao nos debruçarmos
sobre a realidade angolana, estejamos de fato, tentando o resgate de
nossa própria realidade. Porque apesar de todos os rótulos que nos são
impostos, apesar de todas as crises fabricadas por interesses financeiros,
conseguimos manter acesa a chama da indignação e do pensamento. Se
nos impõem a informação, com todo o poder da mídia, procuramos a
comunicação, talvez, como nos lembra Milton Santos, a da pobreza, a da
22
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precariedade, como formigas criando movimentos, como os do SemTerra. Através da memória, nos guetos e nas ruas, nas salas de aula e
nos sindicatos resistimos. Afinal, pertencemos à chamada Geração da
Utopia. Uma geração impedida de desistir de sonhar, talvez por escolha,
destino, ou quem sabe, por “condenação”.
Trinta anos separam a data com que o narrador de Mayombe
encerra o seu romance, 1971, da publicação de Jaime Bunda: agente
secreto, 2001. Autor das obras mencionadas, Pepetela, pseudônimo de
Artur Maurício Pestana dos Santos, sintetiza o binômio, por nós já
assinalado, onde o escritor e o cidadão se harmonizam numa mesma
identidade.
Como político, integrou os quadros do Partido Comunista, participou
da guerrilha, organizando o MPLA na luta anticolonialista. Como escritor,
sua obra tornou-se um ponto de referência, uma raiz para a compreensão
da realidade angolana, em toda a extensão de seus impasses e
contradições.
Tais questões já se apresentavam em Mayombe. Ainda que o
romance narrasse a ação pela independência, na urgência da liberdade,
clamada pelo povo angolano, ali já se insinuavam os problemas étnicos, a
luta pelo poder que iriam desencadear a guerra civil. Talvez ali se iniciasse
a constatação da perda do sentido ético, que orientara os partidos de
esquerda, ética que marcou grande parte do Neo-Realismo e do chamado
romance nordestino brasileiro; as primeiras obras de Jorge Amado
caminhavam nessa direção.
O romance A geração da utopia (1993) confirma a temática. O
desejo de Kianda (1995) e Jaime Bunda (2001), irão tratar da ausência
da ética na política, mencionada acima, da corrupção se alastrando por
todas as instâncias da sociedade como se fora um cancro, com todas as
suas trágicas implicações. Na superposição do passado e do presente,
Pepetela alinhará algumas de suas obras na tradição do romance histórico,
Yaka (1985) e A gloriosa família (1998) traduzirão essa vertente.
O primeiro retrata a ocupação africana, pelos portugueses, do século
XV ao final do século XVI, com a fundação de Luanda e consequente
23
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conquista do litoral. O segundo narra o breve período da presença
holandesa em África, entre os anos de 1642 e de 1648, tendo o Rei do
Congo e a Rainha Ginga como seus aliados. Ao compararmos Mayombe
e Jaime Bunda, tendo O desejo de Kianda e A geração da utopia
como seus contrapontos, uma noção de conjunto se avizinha – ganha
luminosas transparências.
Convém ressaltar duas grandes qualidades de Pepetela: a arte de
narrar, de construir uma história, prendendo a atenção dos leitores com a
força magnética de um ímã, a atraí-los de modo irresistível e a construção
de seus personagens, inesquecíveis por nos devolver a grandeza da
aventura humana.
Escrito durante a guerrilha, segundo o autor, nos intervalos dos
combates, Mayombe articula a ponte entre a realidade subjetiva e a
realidade objetiva – o mundo interior e o mundo exterior. Como ponto de
partida, encontramos o espaço, a floresta, cenário no qual várias lutas
irão se travar. Simboliza, ainda, a Terra Mater, a fertilidade e a riqueza,
ainda que transformada na região do holocausto, da miséria, da destruição.
Daí que aos guerrilheiros, que transformaram essa realidade, o livro será
dedicado:
Aos guerrilheiros do Mayombe
que ousaram desafiar os deuses,
abrindo um caminho na floresta obscura,
vou contar a história de Ogum,
o Prometeu Africano. (PEPETELA, 1982, p.3).

Possível na mediação entre o interior e o exterior, a postura
contemplativa terá de se afastar, tão logo uma dessas possibilidades se
acentue e se desenvolva. Quando o movimento se torna única alternativa,
a literatura se assume como uma forma de intervenção na realidade,
aliando-se à ação revolucionária. É a partir da reunião de um grupo de
combatentes, dezesseis no total, e da necessidade de sua ampliação,
contando com a participação do povo angolano, que tem início a narrativa.
Num romance calcado na ação, torna-se de extrema riqueza a
24
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criação de um personagem que nos remete ao espaço conceptual, o
professor Teoria. Tal presença é sem dúvida extremamente elucidativa.
É interessante destacar que os narradores no romance assumem o nome
da função que exercem na guerrilha. Temos como exemplos, o Chefe
das Operações, o Homem da Bazuca, e assim por diante. Teoria guardaria
a dimensão dialética da obra, daí a sua importância, afinal a dialética é a
forma mais confiável na apreensão do real. Na abertura do romance,
encontram-se todos os conflitos latentes da realidade angolana que, com
o tempo, ganharão a força de uma confirmação:
Nasci na Gabela, na terra do café. Da terra recebi a cor escura do café, vinda da
mãe, misturada ao branco defunto do meu pai, comerciante português. Trago em
mim o inconciliável e é este o meu motor. Num universo de sim ou não, branco ou
negro, eu represento o talvez. Talvez é não para quem quer ouvir sim e significa
sim para quem espera ouvir não. A culpa será minha se os homens exigem a
pureza e recusam as combinações? Sou eu que devo tornar-me em sim ou em não?
Ou são os homens que devem aceitar o talvez. Face a este problema capital, as
pessoas dividem-se aos meus olhos em dois grupos: os maniqueístas e os outros.
É bom esclarecer que raros são os outros; o mundo é geralmente maniqueísta.
(PEPETELA, 1982, p.6).

É por aí que se desenha o traço marcante desta narrativa – o seu
aspecto confessional. Aqui talvez se mostre interessante recorrer às ideias
de Michel Foucault (1984). No que passa a examinar as forças que
interferem no controle da sexualidade, reconhece a existência de uma
tendência no sentido da confissão. Afirma ele que:
A confissão passou a ser, no Ocidente, uma das técnicas mais altamente valorizadas
para produzir a verdade. Desde então nos tornamos uma sociedade singularmente
confessanda. [...] Tanto a ternura mais desarmada, quanto os mais sangrentos
poderes têm necessidades de confissões. O homem, no ocidente, tornou-se um
animal confidente. (FOUCAULT, 1984, p. 59).

As hipóteses levantadas por Foucault remetem-nos,
inevitavelmente, a uma reflexão sobre a sociedade moderna e os
mecanismos que a compõem: a dominação, a opressão e a fragmentação.
25
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Diante de tal quadro, o ato confessional atende a necessidade que o
indivíduo sente de extravasar, de romper a opressão que o aniquila. Sob
tal aspecto representa o limite de uma experiência.
O romance Mayombe transpõe para o cenário angolano essas
questões. Na trajetória dos guerrilheiros, encontram-se os limites da
opressão ao povo africano, tendo como desdobramento a luta
anticolonialista. Deste modo, atingirá a liberdade e vivenciará, finalmente,
o limite da própria nacionalidade.
A figura do Comandante Sem Medo, um dos personagens centrais
do romance, aparece na narrativa como uma espécie de homenagem a
um outro comandante que ali também lutara: Che Guevara, ou
simplesmente, Che, ponto de referência da geração dos anos 60 e das
que lhe sucederam. Ambos acreditavam na ação revolucionária, viviam
da ação, tornaram-se ação. Não por acaso, a morte de Sem Medo se dá
na floresta em meio ao combate. A ideia de um futuro entre documentos
de uma escrivaninha, nas malhas burocráticas do poder, Che e Sem Medo
sabiam-na impossível. Talvez guardassem a lição de um outro
revolucionário, León Trotsky que, em um dos seus escritos, afirmara:
“Todo o período verdadeiramente revolucionário é o período prérevolucionário”. Por vezes, no encontro de tantas vozes, as de Teoria e
Sem Medo parecem fundir-se numa só voz: a voz do autor, como se
fossem, a um só tempo, a mesma e outra.
É bom falar, é bom conversar com amigo, a quem se abre o coração. Sempre que
estiveres atrapalhado, vem ter comigo. A gente papeia. Guardar para si não dá, só
quando se é escritor. Aí um tipo põe tudo num papel, na boca dos outros. Mas,
quando se não é escritor, é preciso desabafar, falando. A ação é outra espécie de
desabafo [...] Só há a conversa franca, que me parece o melhor, a mim que não sou
escritor. Não foi por acaso que os padres inventaram a confissão. (PEPETELA,
1982, p.44).

Um outro aspecto, alimentando o encontro de sensibilidades mais
do que parecidas, comuns, unirá Teoria e Sem Medo. É que ambos
abriram mão de suas vidas, de uma ética subjetiva, em detrimento da
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ação coletiva, concentrada numa ética objetiva. Como se apenas as
massas importassem. Seus universos particulares, onde a noção de
felicidade se colocava como um horizonte possível, se constituem, por
vezes, num espaço longínquo, guardado, armazenado na memória. As
questões da escolha, da decisão, da angústia relembram dilemas
existencialistas. Teoria perdera Manuela, a companheira porque escolhera
o Mayombe e o destino de ser talvez, porém dela não se esquece quando,
nas asperezas da guerrilha, se vê “molhado pela chuva – mulher que não
pára, fatigado, desesperado, sem Manuela”. (PEPETELA, 1982, p.13).
Sem Medo renunciara ao rosto de Leli, sua companheira, sem que
a imagem dele se apartasse. Curiosamente, todas as vezes que se encontra
diante da morte, é Leli que, pela ausência, se torna bastante presença:
“Mais uma vez Leli voltava e se impunha. Os olhos de Leli acusavam-no
de mil crimes, vingativos e meigos; havia tal abandono e solidão nos
olhos dela, que Sem Medo quer gritar, afastando o fantasma.”
(PEPETELA, 1982, p.51).
Como síntese de todas as mulheres, a guerrilheira Ondina ocupa
importante papel na obra. Um capítulo leva o seu nome. Mas a voz como
narradora não lhe é concedida. Talvez porque Ondina simbolize a terra
africana, fértil mas ainda subjugada. Se Ondina sintetiza a mulher, o
Comissário Político, seu noivo, depois de um longo aprendizado, será a
voz que encerrará o romance na esperança do sonho possível de uma
Angola liberta. O longo percurso em direção à liberdade passou por um
difícil aprendizado:
A morte de Sem Medo constituiu para mim a mudança de pele dos vinte e cinco
anos a metamorfose. Dolorosa, como toda a metamorfose. Só me apercebi do que
perdera (talvez o eu reflexo dez anos projetados à frente), quando o inevitável se
deu.
Sem Medo resolveu o seu problema fundamental: para se manter ele próprio,
teria que ficar ali, no Mayombe. Terá sido demasiado cedo ou tarde? Em todo o
caso, fora do seu tempo, como qualquer herói de tragédia. Eu evoluo e construo
uma nova pele. Há os que precisam de escrever para despir a pele que lhes não
cabe já. Outros mudam de país. Outros de amante. Outros de nome ou penteado.
Eu perdi o amigo. (PEPETELA,1982, p.268).
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Como se retomasse o fio narrativo de Mayombe, tem início A
geração da utopia. Dividido em quatro partes, abarcando as décadas
de 60, 70, 80 e o início dos anos 90, o autor constrói um painel histórico,
numa espécie de saga da geração que vivenciou a guerrilha, a
independência e a trágica guerra civil que dissipou o breve sonho de paz
e liberdade, “construído à volta da fogueira” (MONTEIRO)1.
A frase de abertura do romance: “portanto, só os ciclos eram
eternos” (PEPETELA, 1993), adquire um tom enigmático, nos oferece
uma pluralidade de leituras. Uma delas se prenderia aos próprios ciclos
contidos na história angolana: das origens à colonização, a luta pela
independência, a consolidação da nacionalidade e a guerra civil.
O choque cultural – o preconceito dos portugueses em relação
aos africanos também se insere na obra. Um professor ao examinar o
futuro escritor angolano o ridiculariza. Portanto, é sob o signo da
dominação que a leitura nos é sugerida.
Na prova oral de Aptidão à Faculdade de Letras, em Lisboa, o examinador fez
uma pergunta ao futuro escritor. Este respondeu hesitantemente, iniciando com
um portanto. De onde é o senhor?, perguntou o Professor, ao que o escritor
respondeu de Angola. Logo vi que não sabia falar português; então desconhece
que a palavra portanto só se utiliza como conclusão de um raciocínio? Assim
mesmo, para pôr o examinando à vontade. Daí a raiva do autor que jurou um dia
havia de escrever um livro iniciando por essa palavra. Promessa cumprida e
depois deste parêntesis, revelador de saudável rancor de trinta anos, esconde-se
definitiva e prudentemente o autor. (PEPETELA, 1993, p.11).

Um outro ciclo se insinua no parágrafo anterior, levando-nos para
o espaço da interioridade, apontando para as questões da subjetividade,
na herança de uma cultura herdada que transforma àquele que a recebe
numa caricatura grotesca, desvinculada da original, pela opressão, pela
destruição da identidade. Assim, entre a continuidade e a transformação,
numa contínua oscilação dialética, a busca da identidade se coloca com
uma totalidade e uma combinatória.
1

Alusão aos versos da música “Os meninos de Huambo”, letra de Manuel Rui Monteiro.
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Não por acaso, o primeiro capítulo retrata a situação dos africanos
em Portugal, tendo como cenário a cidade de Lisboa, e A Casa de
Estudantes do Império, onde essa geração de jovens sonhadores e
resistentes irá repensar a terra ausente, a realidade das colônias, a
diferença cultural em relação aos portugueses, a presença ameaçadora
da PIDE e do salazarismo, mas também a possibilidade de organização
política. O MPLA é uma de suas consequências.
Sara e Aníbal integram esse grupo, relembrando-nos Teoria e Sem
Medo. Moldados pela vertente da autenticidade, pela coerência entre
conceito e prática política, têm a existência alicerçada nos valores éticos
para eles inegociáveis. Daí que a solidão se anuncie como a marca do
caminho traçado. A solidão do indivíduo que ousa desafiar, se posicionar
contra o sistema.
O “princípio esperança” é uma constante nas obras de Pepetela.
Na crítica social e política, encontra-se a aposta em direção a uma
sociedade marcada pela fraternidade, ainda que, por vezes, uma dose de
melancolia ali se faça presente. Lembra-nos o eterno retorno do Sísifo
de Camus que ao vencer o desafio de conduzir a pedra até o alto da
montanha, ainda que saiba que ela rolará, ao descer trará a alegria de
quem cumpriu a missão. Daí, a noção de felicidade de que nos fala
Camus.
O final do romance nos aponta, como quase em todas as narrativas,
nessa direção. Aníbal, o Sábio, de guerrilheiro passa a professor, ainda
que cansado e um tanto desiludido, continuará a transmitir os ideais e os
sonhos que não envelhecem para a geração que lhe sucede.
Tens razão – disse o Sábio. – O mais importante para uma geração é dar qualquer
coisa de bom à seguinte, um projecto, uma bandeira. No fundo, é o pai a deixar
uma herança para o filho. E é triste sentir que a nossa geração, que vos deu apesar
de tudo a independência, logo a seguir vos tirava capacidade de a gozar. Como o
pai que, ao oferecer um brinquedo ao filho, o monopoliza, só ele brinca com ele,
com o pretexto de que o filho o vai estragar. Não é mesmo tragicabsurdo?
(PEPETELA, 1993, p. 304).

Ainda uma vez a presença do professor (Teoria?). Na figura de
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Aníbal, a possibilidade de repensar a realidade angolana, através de novas
formas de organização política, do mesmo afeto partilhado. Habituados,
como leitores de Pepetela, aos belos títulos com que nomeia suas obras,
Jaime Bunda, O Agente Secreto nos surge de forma singular, diríamos
mesmo impactante. O elemento paródico se faz imediatamente presente,
na associação ao inglês James Bond, súdito de sua majestade britânica.
O autor acrescenta ao título um subtítulo: “Estórias de alguns mistérios”.
O personagem principal é construído na pele de um agente secreto, de
um detetive. Mas, curiosamente, o autor não utiliza a expressão “romance
policial” embora pareça obedecer à estrutura do gênero que, em geral,
tem como objetivo a elucidação de um crime. Os ídolos de nosso
personagem, segundo ele próprio, estariam ligados aos romances policiais
norte-americanos.
A sua imaginação de criança foi acalentada por livros de colecções que hoje já não
existiam com capas e títulos chamativos (“O Assassino só anda de noite”, “Morte
em East Side”, “Os três tiros fatais”, “Crime em vestido de noite”, etc.), que o tio,
Esperteza do Povo, antigo guerrilheiro na luta contra com colonialismo e
reconvertido para as fileiras policiais, lia e relia, na esperança de aprender o novo
ofício cuja ciência lhe escapava. Foram certamente estes livros que o levara a
aceitar a proposta do primo que era D.O. e que lhe levou para os SIG. (PEPETELA,
2001, p.26-27, grifos nossos).

Como em toda paródia, Jaime Bunda torna-se o avesso do Bond
inglês. O europeu apresenta-se sedutor, com um imenso prestígio entre
as mulheres. Todas as suas qualidades vêm “de fora” – da aparência –
o sucesso nas operações obtido graças a um infernal aparato tecnológico,
carros e armas ultramodernos. Talvez em Bond já encontrássemos postura
irônica em relação à própria sociedade inglesa, marcada pela sua
conhecida contenção.
Em direção oposta, nos é apresentado Jaime Bunda. A protuberante
nádega, que lhe garante o apelido, a forma de se deslocar, movimentandose lentamente pelo excesso de peso, por entre sucatas e objetos de segunda
categoria, não o qualificariam para o cargo.
É como se, no confronto entre os personagens, encontrássemos
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as diversas manifestações culturais cristalizadas num único e sutil
comentário. As qualidades de Jaime não se revelam à primeira vista.
Nascem não da força, mas da astúcia. Nosso “herói” alia à capacidade
de observação a uma aguda inteligência, esperteza, e paradoxal
ingenuidade.
O romance, na verdade, desmonta a sociedade capitalista e sua
consequente febre pelo consumo. Com um prólogo tem início a narrativa.
Um sinal ali se encontra religando-a à Geração da Utopia – símbolos
matemáticos, o parêntese e o colchete.
Sabemos que a resolução de uma equação depende de uma ordem
na qual primeiro se resolvem as questões que se encontram entre
parênteses e, em seguida, as que se apresentam entre colchetes. Tanto
na Geração da Utopia como em Jaime Bunda esses elementos são
utilizados. Coincidentemente, os dois irão introduzir a fala do autor.
Recorremos aqui ao significado com que Caillois define a palavra autor:
“o aumentador, o que confere a dimensão e a importância” (1976. p.27)2.
Daí arriscarmos a hipótese de que aquele autor anônimo no romance
Jaime Bunda, cuja presença nos provocava interrogações, representaria
o retorno da voz do escritor – humilhado na prova – da Geração da
Utopia que, dez anos depois, reaparece para nos dar conta de uma outra
realidade angolana, retrato de um novo ciclo, agora marcado não pela
opressão colonial, mas pela corrupção. “O inimigo agora estaria entre
nós” 3.
Se em A geração da utopia essa voz se apresenta e logo se
retira de cena, como nos filmes de Alfred Hitchcok, em que o genial
diretor imprimia a sua marca em breves aparições, em Jaime Bunda ela
se assume plenamente. Na abertura do romance, encontramos as
inscrições: Prólogo – Voz do autor. No decorrer da narrativa, ela será
marcante presença, comentando, sugerindo, corrigindo, silenciando outras
vozes – as dos narradores dos quatro Livros – que irão compor a obra.
Tradução nossa.
Frase retirada do filme “M. O vampiro de Dusseldorf”, dirigido por Fritz Lang, produção
alemã de 1931.
2
3
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Pepetela utiliza-se do recurso de sempre colocar a voz do autor
entre colchetes, marca que guiará seus leitores nos labirintos de uma
sociedade marcada pelo abandono e onde a corrupção, já apontada nas
obras anteriores, mais precisamente em O desejo de Kianda, é agora
levada, em Jaime Bunda, ao paroxismo.
A possibilidade da ação política também se encontra entre
parênteses. Ainda uma vez, a forma literária transforma-se no comentário
do conteúdo. A frase inicial, “Portanto, só os ciclos eram eternos”
(PEPETELA, 1993), completa-se.
Diferentemente de Mayombe onde o mundo acenava com a
possibilidade da ação, em Jaime Bunda a ação se desloca para o plano
das ideias, para o espaço simbólico, onde o autor se sentirá vivendo e
agindo. O primeiro mistério, a presença do agente secreto, começa a
ganhar contornos definidos. Se em Mayombe o espaço subjetivo, o mundo
da interioridade nos era narrado através de longos mergulhos dos
narradores em seus próprios pensamentos, em Jaime Bunda a lembrança
da ação vivenciada pelos guerrilheiros do Mayombe, agora marginalizados
pela sociedade, é que irá compor a área da interioridade, da introspecção.
Outro elemento de associação entre Jaime Bunda e o romance
por nós já mencionado, A geração da utopia, centra-se nas duas
personagens femininas que abrem a narrativa. Ali Sara é a esperança de
uma juventude que, pela ação, acredita na transformação do mundo. O
futuro lhe pertencia na utopia de todos os sonhos. A saudade tinha um
nome – ânsia do não vivido. No primeiro, uma menina, quase mulher, é
assassinada por um sistema corrupto.
Em outras duas mulheres a comparação entre os romances
encontra um elo de aproximação: Ondina, do Mayombe, guerrilheira que
não desempenha a função de narradora, mas que é respeitada pela função
que ocupa, e Malinka de Jaime Bunda que é narradora de um livro, não
como escolha, mas para salvar a própria pele, já que se encontrava nas
mãos de policiais corruptos. O que torna a pergunta pertinente: o que
haveria de verdade e de mentira na história que nos é contada? Seria
Malinka a reedição de Sherazade tecendo fábulas para preservar a vida?
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Na abertura do romance, no Prólogo, como já mencionamos, ouvese a voz do autor, a quem cabe narrar a morte de Kiela Florêncio aos
quatorze anos. Quartoze também corresponde ao número de capítulos
do Livro do Primeiro Narrador. Quatorze resulta a soma total dos outros
três livros. Quatorze anos, de 61 a 75, durou a luta do MPLA para que
Angola conquistasse a liberdade.
O sol, enorme, lá à frente, baixava majestoso na direcção dos coqueiros do Mussulo.
O mar estava calmo, parecia preparado para dentro dele receber a estrela. Foi isso
que pensou a menina, olhando o pôr do sol? (PEPETELA, 2001, p. 9).

Na passagem, a ideia de fecundação. O mar que, num tempo
longínquo, era a estrada por onde os conquistadores chegavam, agora
tem a estrela a fecundá-lo. O instante escolhido pelo autor para nos
narrar a ação é o do pôr-do-sol, aquele em que o dia se ausenta e a noite
se avizinha. Entre o dia e a noite se inicia o romance. Talvez nos lembrando
que a fase eufórica da Revolução passara mas que as trevas que
apontariam para o seu final não a envolveram ainda. Sabemos “que o
extremamente determinado pode conter a indeterminação” (BLANCHOT,
1984, p. 70). É nesse espaço, origem de todas as contradições em que se
encontra a realidade angolana, que o romance principia.
Como sempre, Pepetela o finaliza sob o signo da esperança. É a
um jovem jornalista, sobrinho de Jaime Bunda, a quem caberá a tarefa
de retomar os ideais de uma sociedade justa e igualitária. A utopia
permanece e se renova. De forma circular, Pepetela retoma o início do
romance na figura de um jovem, agora não mais sob o sigo da morte,
mas da vida – Gégé – “quase a correr alegre e de peito aberto, para
ajudar a reformar o mundo.” (PEPETELA, 2001, p. 312).
A utopia marxista se faz presente: reformar o mundo. “Um peitode-lacre trinava na árvore mais frondosa da Vila Alice mas ele nem
ouviu, com os sentidos apenas para as pessoas, os carros e o bulício da
cidade.” (PEPETELA, 2001, p. 312).
A ave, símbolo da liberdade, tem no lacre, no vermelho, o signo da
vida. Kiela Florêncio teve sua vida abortada, seus sonhos interrompidos.
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Tinha quatorze anos, a luta do MPLA também. O romance não nos revela
quais foram seus assassinos, como a Revolução que ainda não se cumpriu
talvez desconheça o nome de seus traidores. (Afinal, para a narrativa
contemporânea o importante mais do que as respostas é o levantamento
das questões – incessante busca da verdade – paixão do nosso tempo...)
Enigmas que nos chegam do romance de Pepetela. Se com Ogum
aprendera a guerrear, também aprendeu, por outro lado, que todos os
enigmas vêm do homem. Portanto, o homem será certamente a resposta
de todos os enigmas. Édipo, numa certa encruzilhada de Tebas, também
o pressentiu.
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EROTISMO, RELIGIOSIDADE E LOUCURA NAS
TERRAS DE PUCHINÃNÃ
Cristiane Amorim*
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Resumo: A primeira obra de Raimundo Carrero, A história de Bernarda Soledade:
a tigre do sertão, foi publicada em 1975. O fato de essa novela estar relacionada
ao Movimento Armorial chamou a atenção da crítica, mas, por outro lado, fez
com que as resenhas literárias ficassem comumente presas à relação entre a
obra e o armorialismo. Pretende-se, assim, escapar a essa questão já amplamente
esmiuçada e analisar como os temas sobre os quais a narrativa se desenvolve
– erotismo, religiosidade e loucura – transformaram a fictícia Puchinãnã no
reino arruinado da família “Solidão”.
Palavras-chave: Raimundo Carrero; A história de Bernarda Soledade: a tigre
do sertão; literatura e erotismo.
Abstract: The first work of Raimundo Carrero, A história de Bernarda Soledade:
a tigre do sertão, was published in 1975. The fact that this novel is related to
Armorial Movement drew the attention of critics, but, on the other hand,
made the literary reviews commonly attached to the relationship between
text and armorialism. It intends, thus, to escape this issue already broadly
scrutinized and analyze how the themes on which the narrative develops –
eroticism, religiosity and madness – had transformed fictional Puchinãnã
into the ruined kingdom of family “Solidão”.
Keywords: Raimundo Carrero; A história de Bernarda Soledade: a tigre do
sertão; literature and eroticism.
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Erotismo, religiosidade e loucura...

A noite apreende os campos de Puchinãnã.
Raimundo Carrero

O autor pernambucano Raimundo Carrero, que recebeu, dentre
outros prêmios, o Jabuti em 2000 pelo livro de contos As sombrias ruínas
da alma (1999) e o Prêmio São Paulo de Literatura em 2010 pelo romance
Minha alma é irmã de Deus (2009), nunca escondeu que foi apadrinhado
por Ariano Suassuna. Sua novela de estreia, A história de Bernarda
Soledade, a tigre do sertão, lançada em 1975, nasceu imersa no
Movimento Armorial, encabeçado pelo autor de A pedra do reino (1971).
Em 1977, Suassuna publica um texto1 explicativo sobre o armorialismo e
destaca suas linhas mestras no campo artístico. Se por um lado já haveria,
precedente ao movimento, uma arte com traços armoriais, envolvendo
pintura, escultura, cerâmica, tapeçaria, gravura, dança, arquitetura,
literatura e cinema, por outro, é possível vislumbrar nesse “manifesto”
do autor paraibano, sobretudo, uma ânsia de consolidação e ampliação
das ideias que começara a difundir no final da década de cinquenta.
Embora o princípio do armorialismo seja elaborar uma arte erudita
a partir da incorporação e recriação das raízes populares da cultura
brasileira, deve-se atentar que “cultura brasileira”, no texto de Suassuna,
encontra-se quase como sinonímia de “cultura nordestina”. Há um
esforço discursivo para abarcar o país, mas linhas e entrelinhas revelam
a antiga concepção de que é no nordeste, no sertão, – pelo cultivo das
tradições – que se pode vislumbrar a verdadeira nacionalidade. O autor
do romance d´a pedra do reino não nega ainda o flerte com a Escola do
Recife e, no tópico referente à literatura armorial, enfatiza sua forte
ligação com o Romanceiro Popular Nordestino e a Literatura de Cordel,
repleta de brasões, bandeiras, estandartes e imagens emblemáticas.
No prefácio à obra de estreia do escritor pernambucano, intitulado
“Carrero e a novela armorial”, Suassuna destaca os pontos de toque
entre Bernarda e o armorialismo. O principal seria a íntima relação com
SUASSUNA, Ariano. “O movimento armorial”. R. pernam. Devenv. Recife, 4 (1):30-64,
jan./jun. 1977.
1
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o “espírito áspero e mágico do Romanceiro Popular do Nordeste, as
quais ressaltam à primeira vista, deste o título de sua novela” (SUASSUNA,
2005, p.25). Em seguida, esclarece que “no Sertão, a palavra tigre é
feminina e designa a onça negra, como pode referir-se a uma mulher
valente e cruel” (ibidem, p.26). Outro ponto seria “a forma de escrever
emblemática” (ibidem) de Raimundo Carrero. De acordo com o autor
paraibano, ele utiliza imagens concretas, típicas da literatura armorial,
aparentada não apenas com os
monstros sagrados da Poesia, mas também com a gravura, a tapeçaria, a escultura
e os estandartes armoriais, que pulsam, todos, em consonância com o espírito
épico e emblemático do Povo Brasileiro e de sua Arte (ibidem, p.28).

Ressalta também que “Anrique”, um dos personagens da novela
carreriana, é grafado conforme “a maneira medieval que se pronuncia o
nome no Sertão nordestino” (ibidem, p.30). E, sobre esse suposto
medievalismo d’A história de Bernarda Soledade, afirma que
as imagens podem parecer “medievais” aos outros, mas que nós, nordestinos e
armoriais, sabemos que se originam muito mais dos estandartes populares dos
espetáculos do Povo do Nordeste, sendo por aí que reencontram, de uma forma
brasileira, certas formas e valores medievais ainda vivos aqui. (Ibidem, p.29).

As vinculações ao Movimento Armorial sem dúvida contribuíram
para a divulgação de A história de Bernarda Soledade. Todavia,
alimentaram uma crítica, à época de sua publicação, que procurava, numa
acepção reducionista, apenas apontar os pontos em comum entre a novela
e o Movimento.
Numa proposta inversa, este ensaio pretende analisar três
temáticas sobre as quais a narrativa se desenvolve: o erotismo, a
religiosidade e a loucura. Quanto à primeira, vale ressaltar de imediato
que o comportamento belicoso e viril de Bernarda é frequentemente
justificado na narrativa pela ausência do macho na casa-grande. A tigre
“comandava a domação de cavalos; substituía o homem que não nascera
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do ventre de Gabriela Soledade” (CARRERO, 2005, p.47). Em diálogo
com o pai, a personagem revela:
Em Puchinãnã, falta um homem de músculos fortes. Poderia sair do meu ventre.
Entretanto, não passo de uma mulher seca. Nenhum homem quis pousar sobre o
meu corpo alvo. E os cavalos serão a presença do macho. (CARRERO, 2005,
p.47).

Para o coronel, a solidão de sua filha reside no fato de ela ser uma
“mulher com cheiro de cavalos selvagens” (ibidem, p.48). A sentença
promove uma inversão nas posições de causa e consequência. Ela é
“encourada” por ninguém tê-la desejado ou ninguém a cobiçou porque é
“encourada”?
Bernarda espera ainda o retorno do tio assassinado para que desse
enlace fantasmático “venha a nascer o homem, o homem que comandará
Puchinãnã” (ibidem, p.84). Ela renega após o parto a filha, que vestia
como menino, e mata, possivelmente por inveja, o filho de Inês. Há ainda
na tigre certa aversão ao lugar ocupado pela mulher, o que se confirma
em trecho do monólogo proferido frente ao túmulo da menina que tivera
com Anrique:
Você parecia estar pedindo desculpas porque não era um homem e não podia, com
os outros machos, caçar cavalos selvagens. Teria que ficar em casa, esquentando
o ventre, as coxas e os seios para o primeiro que viesse. Para se deitar e deixar o
sangue escorrer como uma assassinada. (CARRERO, 2005, p.83).

Em diálogo com a irmã, a primogênita dos Soledade reafirma as
razões de sua sede de domínio, utilizando-se de perguntas retóricas: “Você
se esquece que sou domadora? Que fui eu quem sonhou com o mundo
de Puchinãnã, porque tinha o ventre vazio, as mãos abandonadas?”
(Ibidem, p.102). Inês profetiza, logo após o nascimento da filha de
Bernarda, que “Puchinãnã nunca abrigará homens. Aqui está escrita a
tragédia de todas as mulheres”. (Ibidem, p.83). E Bernarda, depois de
afogar o filho de Inês, sentencia, ratificando o vaticínio da irmã: “Não
quero nenhum homem povoando as terras de Puchinãnã” (ibidem, p.119).
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A ânsia de posse da tigre sem dúvida está fundamentada nessa
ausência do macho: o pai era apenas um criador de passarinhos, Gabriela
não tivera filhos, ninguém (ao menos até o enlace com o tio) a desejava
– constituindo neste caso uma espécie de deslocamento das pulsões
eróticas relacionadas ao corpo do outro para a terra e, sobretudo, para
os cavalos – e ela dá à luz uma menina. Todavia não se pode negligenciar
que, mesmo após se deitar com o tio, Bernarda luta ao lado dele contra
os homens de Salgueiro, deixando entrever que seu gosto pelo poder e
pela guerra talvez estivesse bem acima da busca por um homem para
finalidades sexuais, reprodutivas e/ou bélicas.
Sua resposta à indagação de Anrique sobre as razões que a levaram
a promover invasões e assaltos parece, portanto, se conformar mais
adequadamente ao seu perfil de domadora: “Os mais fortes devem
comandar” (ibidem, p.61). Em outro diálogo com o tio, a tigre também
justifica seu caráter despótico para além do fato de Puchinãnã ser terra
sem varão: “Enfrentando os cavalos selvagens, você percebe que ninguém
na vida pode deixar de ser tirano” (ibidem, p.43).
De toda maneira, o jogo erótico perpassa por completo a primeira
novela carreriana e engloba o domínio do outro, da terra e dos cavalos,
tendo como centro uma mulher deslocada do papel usualmente feminino.
Para Bataille, o erotismo, relacionado à esfera religiosa, sustentase sob dois pilares principais: interdição e transgressão. Logo, não seria
possível falar em erotismo entre animais, já que esses pólos dialógicos
estão ausentes no coito:
Antes de tudo o erotismo difere da sexualidade dos animais no que a sexualidade
humana é limitada por interdições e no que o campo do erotismo é o da transgressão
dessas interdições. O desejo do erotismo é o desejo que triunfa sobre a interdição.
Ele supõe a oposição do homem a si mesmo. (BATAILLE, 2004, p.403).

No entanto, ainda de acordo com o ensaísta,
a atividade sexual dos homens não é necessariamente erótica. Ela o é todas as vezes
em que não for rudimentar, que não for simplesmente animal (ibidem, p.46).
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Na novela carreriana, Anrique exige o curral, “entre os coices dos
cavalos, entre os relinchados” (CARRERO, 2005, p.58), para se relacionar
sexualmente com a sobrinha. Embora Bernarda relute num primeiro
instante, pois preferia a cama de capim, em seguida assente, e se veste
e adorna como mulher, escolhendo o vestido vermelho, cor símbolo do
desejo. Ela é por ele equiparada à “égua de pradaria”, que necessita ser
subjugada, num zoomorfismo que acentua a carga erótica. O sexo é,
então, uma luta por poder, irmã do trato com cavalos selvagens, porque a
tigre desejava um homem “que fosse, ao mesmo tempo, o domador e o
animal, para que se sentisse domada e domadora” (ibidem, p.60). Foram,
então, brutos, feras, animais, enfim. Poder-se-ia inicialmente supor que
essa relação animalesca, a princípio sem interditos, não é erótica,
considerando o ponto de vista de Bataille. Entretanto deve-se considerar,
embora a questão seja um tanto complexa e por vezes pareça controversa,
que
o erotismo, em seu conjunto, é infração à regra das interdições: ele é uma atividade
humana. Mas, ainda que ele comece onde acaba o animal, a animalidade não deixa
de ser seu fundamento. A humanidade se desvia desse fundamento com horror,
mas ao mesmo tempo o mantém. A animalidade é tão bem mantida no erotismo
que o termo animalidade, ou bestialidade, está a ele sempre ligado. (BATAILLE,
2004, p.146).

Curiosamente, portanto, a maior de todas as transgressões talvez
seja justamente a tentativa de “retorno à natureza, cuja expressão é o
animal” (ibidem, p.146), porque
o movimento carnal é singularmente estranho à vida humana: ele se desencadeia
fora dela, com a condição de que ela se ausente. Aquele que se abandona a esse
movimento não é mais humano, é uma violência cega, à maneira dos animais, que
se reduz ao ímpeto, que goza por ser cega, e por ter esquecido. (ibidem, p. 165).

O sexo sem interditos, à maneira dos animais, – mesmo que
impossibilitado em sua plenitude, já que não há como desvencilhar-se por
completo do que caracteriza o humano – constitui a transgressão suprema,
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porque o interdito cabal seria abolir toda e qualquer interdição e retornar
ao princípio das coisas, o que talvez explique a alta carga erótica que
emana da despudorada selvageria sexual entre tio e sobrinha em meio
ao “perfume dos cavalos selvagens, do curral e do mato” (CARRERO,
2005, p. 60). Bataille atenta ainda que
através da história, a freqüência dos massacres deixa claro que em todo homem
existe um possível assassino. O desejo de matar situa-se em relação à interdição
de morte como o desejo de uma atividade sexual qualquer em relação ao complexo
de interdições que a limita. (2004, p.110).

Bernarda, entregue às pulsões, – e talvez por isso seja uma
personagem tão cativante – transgride, portanto, todos os interditos: mata,
rouba, ocupa o lugar destinado ao macho e tem uma relação incestuosa
com o irmão do pai. A tigre é a encarnação do desejo sem coibições,
espécie também de elo perdido: por um lado, primitiva, selvagem; por
outro, a mais humana entre os humanos, porque o querer desmedido é
próprio do homem e não do animal. É no processo de civilização, de
socialização, que se produzem as interdições; a quase ausência dessas
confere um caráter arcaico à novela. Puchinãnã é um mundo sem lei sob
o comando do mais forte.
Em As estruturas elementares do parentesco, Claude-LéviStrauss tenta compreender o mistério da proibição do incesto. Afirma
que não há lógica na concepção de que sua origem estaria ligada aos
“resultados nefastos dos casamentos consangüíneos” (2009, p.53), já
que essa justificativa é recente e não poderia dar conta da razão desse
interdito nas sociedades primitivas. Também não crê na “repugnância
instintiva” (ibidem, p.55), porque as práticas incestuosas são, na verdade,
frequentes. E, após analisar vários pontos de vista antropológicos e estudar
a fundo várias comunidades, conclui que a proibição do incesto tem sua
gênese no jogo de sociabilidade, que faz da troca, sobretudo das mulheres,
o meio de passagem entre grupos “da hostilidade à aliança, da angústia à
confiança, do medo à amizade” (ibidem, p.107). Para Lévi-Strauss,
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o grupo biológico não pode mais estar só, e o vínculo de aliança com uma família
diferente assegura o domínio do social sobre o biológico, do cultural sobre o
natural. (Ibidem, p.522).

Deve-se observar, entretanto, que, na novela carreriana, não há o
horror ao incesto e a relação entre tio e sobrinha não engendra culpa ou
traumas psíquicos. Ao contrário, quando Anrique e Bernarda copulam,
eles estreitam os laços de sangue e decidem se unir contra os homens de
Salgueiro. O antropólogo francês observa que
unicamente no caso excepcional de sociedades altamente diferenciadas é que esta
forma negativa [a endogamia] pode receber um conteúdo positivo, isto é, um
cálculo deliberado para manter certos privilégios sociais ou econômicos no interior
do grupo (ibidem, p.86).

Laure Razon, em Enigma do incesto, aponta o paradoxo bíblico,
no qual “as uniões incestuosas engendram a vida no Gênese mas incitam
à morte todo aquele que tenta essa volta à origem” (2007, p.9). Ela
parece ainda fazer coro de certa maneira às palavras de Strauss ao
salientar que a organização familiar incestuosa
limita as trocas com a sociedade e, por conseguinte, a adaptação a seus ritos e leis.
O corte entre o mundo exterior e o mundo familiar torna-se cada vez mais nítido
(2007, p.161).

De fato, parece que a família carreriana está atrelada a um tempo
anterior à cultura, originário, compondo esse circuito fechado em oposição
ao mundo, embora seus membros também estejam constantemente em
conflito. É Inês, por exemplo, quem seduz o tio com o intuito de traí-lo.
Aliás, como bem salienta Castello, “o homem de Carrero está sempre
traindo, nunca pára de trair e trair” (2005, p.20). Bernarda trai Militão,
que só desejava criar passarinhos; Anrique trai o irmão (ao matá-lo), a
tigre (e a família Soledade como um todo) ao se aliar aos homens de
Salgueiro e os homens de Salgueiro ao se aliar a tigre e, por fim, novamente
trai Bernarda ao se deixar seduzir por Inês; Pedro trai sua cúmplice ao
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estuprá-la e a primogênita de Gabriela trai sua própria irmã ao afogar
seu filho e a família de maneira geral ao arrastar todos à ruína.
Vale salientar sobre o estupro de Inês que ele engendra uma relação
de raiz sádica e masoquista. Pedro sente prazer ao violentar sua exnamorada e ela, apesar da dor – ou por conta dela? – se compraz do
abuso:
Possuída, entrou na casa-grande e apenas vestiu a roupa. Não quis tomar banho
para não perder o cheiro de Pedro, para não esquecer os beijos nos cabelos e nos
seios, nas coxas e no ventre (CARRERO, 2005, p.117).

Para Haroldo Bruno, “a intencionalidade do romancista foi
sobretudo fixar, através das terras selvagens de Puchinãnã, um mundo
de paixões e instintos desordenados” (1980, p.80). Essa talvez seja a
sentença mais precisa acerca de A história de Bernarda Soledade.
Nesse universo povoado de fantasmas (de Imperador e do coronel), que
simbolizam a incapacidade de o indivíduo se desvencilhar dos erros
cometidos ficando, assim, por toda existência assombrado, os cavalos
selvagens (substitutos do macho ausente) funcionam como metáforas
da natureza indomável e da potência erótica da tigre do sertão. No entanto,
ao fim da narrativa, Bernarda, a mulher toda luta, torna-se incapaz até
de controlar a fúria de Imperador e dos animais que ainda restam na
fazenda.
Esse “primitivismo” atrelado à sexualidade animalesca, à
naturalidade do incesto, ao círculo familiar fechado, à satisfação dos
desejos e às transgressões ganha novos contornos se for considerado o
binômio violência/religiosidade sobre o qual a narrativa também se assenta.
Em O sertão arcaico do nordeste do Brasil, Nilton Freixinho, após
estudar os fatos históricos ocorridos entre 1830 a 1938, conclui que a
decadência econômica do nordeste em paralelo com as secas que
assolaram a região e a presença maciça da religião católica desde o
século XVIII contribuíram para formar no sertanejo dois tipos de
comportamento:
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de um lado, a religiosidade mística, na esperança do advento do sobrenatural [...].
De outro lado, como resposta aos desafios, o recurso à violência, fora e acima da
lei [...] (2003, p.40).

Para o historiador, “o sertão prolongou, no tempo, sua situação de
arcaico” (ibidem, p.66), por manter até as primeiras décadas do século
XX,
modos de pensar e agir não muito ‘distantes’ da época em que os colonizadores
portugueses lançaram-se ao desbravamento e à ocupação do interior nordestino
(ibidem, p.253).

Embora o período, ao qual Freixinho se refere, termine no final da
década de 30 e a novela carreriana tenha sido publicada em 1975, é
inegável que o universo de Puchinãnã é arcaico, mergulhado em combates
e rezas; Bernarda é uma espécie híbrida de coronel, por ser a Senhora
da fazenda, e jagunço, por pegar em armas para roubar e matar. A questão
ainda é a disputa por terras e quem faz a lei é o mais forte, sobretudo,
economicamente. Tanto os homens de Salgueiro oram e matam, quanto
as Soledade se ajoelham continuamente diante do altar. O santo que
sangra e as velas que se apagam simbolizam na casa-grande a escuridão
na qual as personagens estão mergulhadas, a ausência de esperança e
uma desaprovação mística das ações familiares. Essa correlação entre
violência e religiosidade pode ser ainda bem exemplificada na atitude de
Pedro após a guerra: “Retirou uma bala brilhante que trazia no bolso da
calça e colocou-a ao lado do terço” (CARRERO, 2005, p.108).
É natural que esse universo irracional, de paixões incontidas, seja
invadido pela loucura. Sem dúvida, Gabriela é a personagem explicitamente
insana na novela. Após o assassinato do marido, ela enlouquece. Vestida
e maquiada para o casamento, espera pelo noivo e sonha com a festa e
as núpcias. Anatol Rosenfeld, em “Influências estéticas de
Schopenhauer”, salienta que a teoria do recalque freudiana já havia sido
formulada anos antes pelo “filósofo do pessimismo”. Num ensaio, o alemão
afirma que
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a loucura se origina do violento ‘expulsar para fora da consciência’ de certos fatos
insuportáveis, o que só é possível ‘pela inserção na consciência de qualquer outra
idéia’ que não corresponde à realidade (ROSENFELD, 1991, p.175).

A mãe de Bernarda recusa o real, marcado pela dor e pela angústia,
e cria um novo espaço-tempo em que há esperança, futuro, e, sobretudo,
alegria.
Em Elogio da loucura, Erasmo de Rotterdam dá voz à Loucura,
que louva a si mesma por manter
os homens na ignorância, na irreflexão, no esquecimento dos males passados e na
esperança de um futuro melhor. Misturando as minhas doçuras com as da volúpia,
eu amenizo o rigor do seu destino (2004, p.44).

Bernarda percebe a vantagem da perda do juízo e subverte a
concepção de que o indivíduo endoidece pela ausência de controle sobre
a mente ao afirmar que, após a morte de Anrique, não teve “forças para
enlouquecer” (CARRERO, 2005, p.102). Essa loucura, em contraponto a
tão propalada ideia de fragilidade psíquica, é, então, apenas para os fortes,
que, como Gabriela, são capazes de transpor a barreira do real.
Embora haja numerosos e díspares estudos sobre a insanidade e
a obra de Erasmo tenha viés satírico, não se pode negar que a visão
positiva da alienação, como a única apta a fazer com que o indivíduo não
seja atormentado pelos males do mundo e de sua própria consciência, se
amolda com perfeição à circunstância vivenciada pela matriarca dos
Soledade.
Além disso, de acordo com a Loucura, de Erasmo, há
duas espécies de furor. Um vem do fundo do inferno e são as fúrias que o mandam
para terra. Essas atrozes e vingativas divindades tiram da cabeça uma porção de
serpentes e atiram suas escamas sobre os homens quando querem divertir-se em
atormentá-los. Têm nisso as suas origens o furor da guerra, a devoradora sede do
ouro, o infame e abominável amor, o parricídio, o incesto, o sacrilégio, o peso de
consciência e todos os outros flagelos semelhantes de que se servem as fúrias para
dar aos mortais uma amostra dos suplícios eternos.
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Existe, porém, outro furor inteiramente oposto ao precedente, e sou eu quem o
proporciona aos homens, que deveriam desejá-lo sempre como o maior de todos
os bens. Em que pensais que consista esse furor ou loucura? Consiste numa
certa alienação de espírito que afasta do nosso ânimo qualquer preocupação
incômoda, infundindo-lhe os mais suaves deleites. (ROTTERDAM, 2004, p.53).

Se Gabriela sem dúvida experimenta esse último furor, Bernarda,
com sua sede de poderio, se conforma perfeitamente ao primeiro,
renegado pela Loucura, embora a “Moria” de Rotterdam reconheça
que ele também lhe pertence. Desse modo, a primogênita dos Soledade
seria tão ou mais insana que sua mãe por viver imersa em mil tormentos,
incluindo a culpa por ter desejado tantas desgraças a sua filha com
Anrique.
Puchinãnã, terra primitiva, assolada por ventanias e tempestades,
envolta em erotismo, religiosidade e loucura, é o reino arruinado da família
Solidão. Para sua primeira protagonista, que almejou um mundo sob seu
domínio, Carrero reservara apenas trepadeiras, xiquexiques e flores do
mato.
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Neste artigo considera-se a linguagem ficcional um modo de ler e
dizer o barroco, numa busca pelas vozes de sujeitos que produzem
culturas, daí a eleição do livro Cada homem é uma raça – estórias
(1998), de Mia Couto, escritor moçambicano. Dar-se-á destaque às
estórias “A Rosa Caramela” e “O embondeiro que sonhava pássaros”.
Alguns estudiosos das literaturas africanas em língua portuguesa
afirmam que Mia Couto é um dos mais significativos escritores pósindependência. Para Russell Hamilton, trata-se do mais “prolífero dos
prosadores moçambicanos pós-coloniais, emprega neologismos, inovações
estilísticas e situações surrealistas nas suas estórias e romances”
(HAMILTON, 2000, p. 192).
Em busca de outras possibilidades para se ler a produção literária
em língua portuguesa dos países africanos, considera-se relevante a
formulação a seguir resumida. Destaca-se, então, a obra Barroco, de
Severo Sarduy, nascido em Cuba, em 1937. Nesse livro, Sarduy aponta o
modo de utilizar a linguagem, na disposição frasal, no uso da forma, numa
atenção especial ao texto ficcional como teatralização, marcas específicas
do barroco.
Adota-se neste artigo um distanciamento, portanto, das leituras da
produção ficcional de Mia Couto que destacam apenas os elos com as
vanguardas do século 20, entre elas, o surrealismo. Considera-se que
Mia Couto aciona um variado modo de fazer literatura, na qual a escrita
e a oralidade sugerem não uma mímese do real, mas um processo de
artificialização. No modo barroco, a linguagem literária de Mia Couto é
lida na dimensão negativa, pois a linguagem diz e oculta, dificultando
qualquer mensagem facilitadora de um processo comunicacional. Pelo
contrário, pode-se perceber uma aposta no excesso – o erotismo –, o
prazer pelo jogo, pela superabundância e pelo desperdício em relação a
uma economia domesticada e controlada dos processos de informação.
Ao compreender o barroco não como um movimento datado, mas
como “um modo de”, Severo Sarduy atualiza qualidades de
operacionalização da escrita, considerada então um “teatro em que os
atores fossem os textos” (SARDUY, s/d, p. 8). A língua portuguesa, então,
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deixa de ser focalizada como sistema, prioriza-se a ação da língua num
teatro cultural, por excelência.
As estórias de Mia Couto dialogam com outros textos, sem
fechamentos, priorização ou hierarquização de gêneros, valendo-se de
citações e de apropriações paródicas. Pode ser lida, outro viés, numa
dimensão didática, uma festa que ensina, atualizando o que Aristóteles
apontou como um prazer: “[...] deve-se ensinar através de silogismos
rápidos, por relações antitéticas entre sujeito e predicado [...]” (ibidem,
p. 27). Em termos de colonização portuguesa, os jesuítas, no período da
expansão, postulavam o valor do ato de ensinar, o que torna o outro, o
colonizado, o estranho, o que desconhece a língua, um paciente à procura
de predicados; enquanto o barroco explora a arte da argúcia, pois “todo
artifício é válido desde que sirva o argumento” (ibidem). Uma outra face
importante é que o barroco moderno ou o neobarroco é uma “arte da
deposição e da discussão” (SARDUY, s/d, p. 97), o barroco é contestação,
situação em que um deus foi julgado e a “lei transgredida” (ibidem).
Na filosofia, Eros é apresentado, no contexto da antiguidade grega,
como filho de Poros (Riqueza) e de Pênia (Pobreza), pois o “desejo
amoroso exprime a ausência” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 1996). Para
Freud, Eros designaria as pulsões de vida e de auto-conservação, opõese, portanto, a Thánatos que “designa as pulsões da morte que se traduzem,
tanto por uma tendência à auto-destruição, quanto por uma agressividade
dirigida ao exterior” (ibidem, p. 86). Tal leitura dos mitos, à luz da filosofia,
encaminha uma compreensão da linguagem, a língua portuguesa em uso
por um autor moçambicano, como um território de conflitos – Eros e
Thánatos. O fim do embate não é a utopia, mas sim a teatralização desses
embates, porque o barroco se alimenta das ruínas da história, como disse
Walter Benjamin (1994).
No barroco, os conflitos têm a função ambivalente de potencializar
o que é vital e destruidor, teatro da própria potência. A utopia, portanto,
realiza-se no percurso em que isso acontece, configurando-se, de modo
fantasmático, num horizonte de expectativas constantemente a se refazer.
Em 1998, Mia Couto é apresentado nas orelhas do livro Cada
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homem é uma raça – estórias, pelo poeta e crítico brasileiro Carlito
Azevedo, como um escritor que conquistou um “lugar de destaque entre
os prosadores de qualquer língua ou latitude” (In: COUTO, 1998). Sua
obra é comentada em relação à recente produção literária contemporânea,
daí a eleição das marcas de singularidade da escrita do autor: “[...]
aferrado à sua língua (como Rosa) e ao seu chão (como Juan Rulfo)”
(In: COUTO, 1998). Língua e chão metaforizam escolhas e um projeto
literário que sobressai na obra de Mia Couto, num momento em que a
“arte da ficção” assemelha-se, nas palavras de Carlito Azevedo, a uma
nau abandonada, a um elenco de fórmulas feitas de “sucesso descartável,
que incluem invariavelmente o abandono da exploração plástica e formal
da língua (que é o que faz avançar o idioma)”. (In: COUTO, 1998). A
exploração plástica é uma das qualidades que definem as literaturas
africanas em língua portuguesa.
O livro Cada homem é uma raça – estórias (nas citações seguintes
abreviado CHR), publicado no Brasil pela Nova Fronteira, reúne onze
estórias, cada uma precedida de uma epígrafe, geralmente um provérbio,
sem autoria, que ilumina as estórias ao fazer ecoar uma constelação de
vozes. A primeira epígrafe, que abre o livro é a seguinte:
Inquirido sobre a sua raça, respondeu:
- A minha raça sou eu, João Passarinheiro.
Convidado a explicar-se, acrescentou:
- Minha raça sou eu mesmo. A pessoa é uma humanidade individual. Cada homem
é uma raça, senhor polícia.
(Extracto das declarações do vendedor de pássaros). (COUTO, 1998).

O pequeno texto acima introduz o tema (doloroso) das práticas de
interrogatório e inquérito nas relações coloniais, ao focalizar a fala de um
vendedor de pássaros, João Passarinheiro, e um polícia. As palavras
daquele que responde – “inquirido sobre a sua raça” – ecoam solitárias,
mas trazem a medida da diversidade da raça humana. Começa-se, então
a leitura de um livro e de um autor que propõem outros paradoxos, um
valor para exercitar o gesto de pensar, a partir do desdobramento de
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outros impasses. O que é dito abre uma das vias para a compreensão
das estórias que antecede, e as respostas, num inquérito, sugerem
caminhos e desvios que a ficção de Mia Couto elabora, ao propor não
um assunto, mas um modo de pensar na e com a literatura.
Pode-se afirmar, com Walter Benjamin, que “os provérbios são
ruínas de antigas narrativas, nas quais a moral da história abraça um
acontecimento, como a hera abraça um muro” (BENJAMIN, 1994, p.
221). Mas se a estória do vendedor de pássaros, nomeado na epígrafe
“João Passarinheiro”, é rapidamente iluminada na abertura do livro, será
retomada mais adiante e ampliada na quarta estória intitulada “O
embondeiro que sonhava pássaros”. Nessa estória é suprimido o nome
da personagem, João Passarinheiro, descrita e identificada por suas ações
e qualidades.
A epígrafe da primeira estória, “A Rosa Caramela”, é:
Acendemos paixões no rastilho do próprio coração. O que amamos é sempre
chuva, entre o vôo da nuvem e a prisão do charco. Afinal somos caçadores que a
si mesmo se azagaiam. No arremesso certeiro vai sempre um pouco de quem
dispara. (COUTO, 1998).

As paixões acionam a estória de como se pode aprender com um
segredo, entre outras possibilidades de leitura. A personagem principal
ou protagonista, sem nome, chamada pelos outros e pelo nós que ocupa
a função de narrador – Rosa Caramela – , não tem importância, nem
lugar fixo, sequer é bela:
Era a Rosa. Subtítulo: a Caramela. E ríamos.
A corcunda era a mistura das raças todas, seu corpo cruzava os muitos continentes.
[...] A cara dela era linda, apesar. Excluída do corpo, era até de acender desejos.
Mas se às arrecuas, lhe espreitassem inteira, logo se anulava tal lindeza. (COUTO,
1998, p. 15).

A personagem remete ao conceito de beleza e não de um belo, tal
beleza dá-se como produção pelas e nas relações humanas e culturais,
aproxima a trama ficcional das questões filosóficas levantadas pelos
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movimentos modernos, ao elegerem belezas propiciadoras de
estranhamentos, longe dos estereótipos de simetria, harmonia e
normalidade. Longe do clássico, próxima à “imagem nodosa da grande
pérola irregular” (SARDUY, s/d, p. 25), Rosa Caramela traz estórias. As
costas proeminentes sinalizam o cansaço da personagem,
metonimicamente revelado como um excesso acumulado nas raças.
Personagem principal, Rosa Caramela apresenta uma questão
significativa em torno da qual se desdobram os momentos temporais da
narrativa:
Até que, um dia, nos chegou a notícia Rosa Caramela tinha sido presa. Seu único
delito: venerar um colonialista. O chefe das milícias atribuiu a sentença: saudosismo
do passado. A loucura da corcunda escondia outras, políticas razões. (COUTO,
1998, p. 20).

Ao adorar estátuas que permaneciam no lugar, apesar das
transformações políticas ocorridas num tempo presente, Rosa Caramela
desafia a ordem e o poder instituídos, cabendo ao outro a definição de
sua doença e a solução para a mesma: “Urgia a circuncisão da estátua
para respeito da nação” (COUTO, 1998, p. 20). O amor que Rosa Caramela
dedicava às estátuas – “amor sem correspondência: o estatuado
permanecia sempre distante, sem dignar atenção à corcovada”
(COUTO,1998, p.17-18) – é proibido, assim como os grandes amores
apresentados por obras clássicas do Ocidente (Romeu e Julieta, Tristão
e Isolda, entre outros). O amor de Rosa Caramela pelas estátuas é gerado
na falta, leva-a às “almas minéreas (COUTO, 1998, p.17).
A estória é a de que, um dia, quase casara, mas o noivo, cuja
identidade permanece oculta até o final da narrativa. O narrador é um
menino, filho do noivo fugitivo, que espia descobre, no próprio pai, a
origem antiga dos sentimentos de Rosa Caramela, assim como de seus
sofrimentos. O interessante é que o narrador apenas registra os passos
do pai e de Rosa Caramela indo embora, sem alardes, a naturalização é
promovida pelo sentimento, não pelo ato em si. O noivo que fugira é o pai
do narrador, que lhe negara a fantasia da cerimônia pública – queria
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apenas ele e ela, sozinhos: “Com o longo vestido branco, o véu corrigindo
as costas, lá fora as mil buzinas. E agora, o noivo lhe negava a fantasia.
Se desfez das lágrimas, para que outra coisa serve o verso das mãos?
Aceitou. Que fosse como ele queria.” (COUTO, 1998, p. 17). Mas ele
não quis. Rosa Caramela “ficou-se no consolo do degrau, a pedra
sustentando o seu universal desencanto.” (COUTO, 1998, p. 17). À dor
da fuga acrescenta-se à dor de existir assim, dor esta que já habitava o
corpo de Rosa, prova viva, movente e respirante de que homens e
mulheres que existem no agora são filhos daqueles que já se foram, o
que explica a protuberância nas costas dos vestígios do vivido pela
humanidade, em todas as raças.
O sofrimento da personagem requisita outra sintaxe, outro modo
de contestar. O narrador descreve: “se desfez das lágrimas” – (COUTO,
1998) e foge do lugar comum de personagens traídas pelo abandono. No
abandono, Rosa Caramela ainda é sujeito – usa o verso das mãos – e
aceita o que lhe cabe naquele momento de frustração e queda, afinal o
acontecido a empurra para o amor por objetos que representam o humano,
mas estão estáticos, não se movem, portanto, não podem fugir.
As marcas culturais e identitárias colocam Rosa Caramela num
lugar que se desdobra em conflitos, é oprimida na comunidade em que
vive, abandonada e silenciada pelo outro. Não se trata apenas de uma
história da personagem, mas de uma comunidade, de um povo, uma
coletividade.
Nas palavras de um estudioso das relações entre Negritude e a
construção de identidades culturais no Caribe, destaca-se o trecho:
Para estancar as ameaças de pulverização, o colonizado corre o risco de se refugiar
na prática obsessiva da reconstituição de uma identidade supostamente estável,
fixa, imobilizada como uma fotografia, quando a dinamicidade complexa é que
deveria constituir o jogo necessário para uma distinção entre alteridade e diferença,
uma vez que a cultura pós-colonial supõe extirpar as raízes únicas e deixar
aflorarem as estratégias alternativas de representação para articular as diferenças
históricas e os valores em construção. (VIANNA NETO, 2004, p. 1).
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Rosa Caramela, em suas singelas ações, contesta a estabilidade
desse outro que a proíbe de amar o corpo de pedra, alma minérea, um
corpo de artifício. Se hoje, uma das questões centrais na política das
nações é a resistência ao racismo e à violência étnica, ressoam ecos
desejados das palavras do filósofo negro Kwame Anthony Appiah que,
no extraordinário livro Na casa de meu pai – a África na filosofia da
cultura (1997), afirma que os escritores, principalmente os pós-coloniais
de África “já não estão comprometidos com a nação” e “hão de parecer
enganosamente pós-modernos” (p.213). Pode-se compreender que o
enganosamente pós-moderno assinalado por Appiah remeta à
compreensão do fluxo temporal não como uma seta, sempre para frente,
mas sim movimentos complexos, pois implicam ações e desejos de homens,
mulheres, culturas, atores e contestadores da ordem. Ainda no âmbito do
projeto moderno, há, na língua literária de Mia Couto, não uma
representação da oralidade, mas uma espécie de jogo, no qual o prazer
de dizer é transgressão. Eros entra em cena para dar corpo à utopia que
a revolução política, talvez, permaneça no por fazer e não no que não se
possa fazer. Tem-se uma potência de ruptura da homogeneidade da língua
portuguesa, um chão que é cenário para um modo de olhar que é infinito,
não o espaço.
Na estória “O embondeiro que sonhava pássaros.”
Esse homem sempre vai ficar de sombra. Nenhuma memória será bastante para
lhe salvar do escuro. Em verdade, seu astro não era o Sol. Nem seu país não era a
vida. Talvez, por razão disso, ele habitasse com cautela de um estranho. O
vendedor de pássaros não tinha sequer o abrigo de um nome. Chamavam-lhe o
passarinheiro. (COUTO, 1998, p. 63).

Nessa estória, a personagem que narra, sem o abrigo de um nome,
resume a estória do vendedor de pássaros, que se desenrola em íntima
ligação com a estória do menino Tiago, este morador dos “bairros dos
brancos” ou o “bairro do cimento” (COUTO, 1998, p.66). Esse bairro é
habitado por colonos que
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[...] ensinavam suspeitas aos seus pequenos filhos – aquele preto quem era?
Alguém conhecia recomendações dele? Quem autorizara aqueles pés descalços a
sujarem o bairro? Não, não e não. O negro que voltasse ao seu devido lugar.
Contudo, os pássaros tão encantantes que são – insistiam os meninos. Os pais se
agravavam: estava dito. (COUTO, 1998, p. 64).

A morada do vendedor de pássaros é “um embondeiro, o vago
buraco do tronco”, árvore sagrada, pois “Deus a plantara de cabeça
para baixo” (ibidem, p.64). O encanto desse homem que, aos olhos dos
colonos, era suspeito, consistia na beleza dos pássaros que trazia em
gaiolas por ele fabricadas, e na arte da muska, “nome que, em chissena,
se dá à gaita-de-beiços” (ibidem, p.63): “O homem puxava de uma muska
e harmonicava sonâmbulas melodias. O mundo inteiro se fabulava.”
(ibidem, p.64). Tais habilidades são ameaçadoras, vistas como poderes –
o domínio de pássaros tão belos e a arte da muska –, e assustam aqueles
que habitam terras alheias das quais se fizeram donos. Na sequência da
estória, ocorre uma perseguição ao vendedor de pássaros que resulta na
violência física desmedida, vista pelo menino, testemunha de uma dor
que a ambos dilacera.
Barulhosos, os colonos foram chegando. Cercaram o lugar. O miúdo fugiu,
escondeu-se, ficou à espreita. Ele viu o passarinheiro levantar-se, saudando os
visitantes. Logo procederam pancadas, chambocos, pontapés. O velho parecia
nem sofrer, vegetável, não fora o sangue. Amarraram-lhe os pulsos, empurraramlhe no caminho escuro. Os colonos foram atrás deixando o menino sozinho com
a noite. A criança se hesitava, passo atrás, passo adiante. Então, foi então: as
flores do embondeiro tombaram, pareciam astros de feltro. No chão, suas brancas
pétalas, uma a uma, se avermelharam. (COUTO, 1998, p.69).

Preso, o passarinheiro ainda tenta tocar a gaita, mas não consegue,
pede desculpas ao guarda a quem prometera uma música da terra: “Me bateram muito, muito na boca. É muita pena, senão havia de tocar.”
(COUTO, 1998, p. 69). A gaita-de-beiços é lançada fora dos muros da
prisão, pelo guarda desconfiado, e cai próxima a Tiago, que procurava
notícias do amigo. O instrumento musical é lançado aos pés do menino
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que depois, ao tocar a gaita, se transforma e transforma o que está ao
redor – língua e chão se fabulam em reinos desconhecidos e belos: “As
portas estavam abertas, a prisão deserta. O vendedor não deixara nem
rasto, o lugar estava amnésico. Gritou pelo velho, responderam os
pássaros.” (ibidem, p. 70). O destino do velho é apropriado pelo menino,
um processo de mímesis cultural. O menino decide voltar ao “ventre do
embondeiro” (ibidem, p. 70), no ventre, o menino toca a gaita, não percebe
a chegada dos perseguidores do vendedor de pássaros. Esses
perseguidores, ao ouvirem a música, julgam estar dentro da árvore o
velho que desaparecera. Ateiam fogo, o embondeiro arde em chamas e
pássaros.
As tochas se chegaram ao tronco, o fogo namorou as velhas cascas. Dentro, o
menino desatara um sonho: seus cabelos se fulguravam pequenitas folhas, pernas
e braços se madeiravam. Os dedos, lenhosos, minhocavam a terra. O menino
transitava de reino: arvorejado, em estado de consentida impossibilidade. E do
sonâmbulo embondeiro subiam as mãos do passarinheiro. Tocavam as flores, as
corolas se envolucravam: nasciam espantosos pássaros soltavam-se, petalados,
sobre a crista das chamas. As chamas? De onde chegavam elas, excedendo a
lonjura do sonho? Foi quando Tiago sentiu a ferida das labaredas, a sedução da
cinza. Então, o menino, aprendiz da seiva, se emigrou inteiro para suas recentes
raízes. (COUTO, 1998, p.70-71).

A longa citação destaca o momento de passagem de um reino a
outro, no ventre de sagrada árvore. Os sons da gaita fabulam mundos:
língua, chão e voz – a oralidade no ventre da literatura é um excesso que
fala. Se as “estruturas narrativas” têm valor de sintaxes espaciais, e
“um lugar é a ordem (seja qual for) segundo a qual se distribuem elementos
nas relações de coexistência”, pois o espaço é um “lugar praticado”
(CERTEAU, 1994, p. 201-202), a voz anima a letra, a sedução da cinza
pode fabular mundos.
Para os modernos escritores europeus, a procura do eu tornou-se
central, enquanto os escritores africanos propõem a “busca de uma
cultura” (APPIAH, 1997, p. 113). Na multiplicidade dos pássaros e suas
vozes, no excesso de sons, na beleza estranha de Rosa Caramela,
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identificam-se aproximações ao barroco, assim como o define Severo
Sarduy. Tenta-se, neste artigo, aproximar as reflexões sobre as literaturas
africanas em língua portuguesa, territórios de luta e contestação, línguas
e culturas no plural. Moçambique, na ficção de Mia Couto, é chão
incendiado, beleza que sugere um princípio da metamorfose, o que se
pode ler na estória do passarinheiro e na de Rosa Caramela.
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Resumo: A partir de uma leitura da ficção portuguesa contemporânea,
após o evento da Revolução dos Cravos, em 1974, percebe-se uma
abertura dos meios literários e acadêmicos para o tratamento de temas,
antes silenciados pela ditadura do Estado Novo. Tendo em vista as
propostas pós-modernas de revisão do cânone, pontuamos a necessidade
de uma inclusão do homoerotismo como uma das chaves temáticas
fundamentais para a compreensão da atual produção literária em
Portugal.
Palavras-chave: Ficção portuguesa; homoerotismo; pós-modernidade.

Abstract: From the reading of contemporary Portuguese fiction, after
the Carnation’s Revoluction, in 1974, we can observe an opening
in the literary and academic ambiences to the treatment of themes,
silenced before for the New State despotism. Considering the postmoderns proposals of reviewing the canon, we mark the necessity
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Este texto é para Heber, que, ao longo de seis anos de
convívio partilhado, tem escrito comigo uma bela história
de sintonia, afinidade e cumplicidade.

A literatura é essencialmente uma reorganização do mundo em
termos de arte; a tarefa do escritor de ficção é construir um
sistema arbitrário de objetos, atos, ocorrências, sentimentos,
representados ficcionalmente conforme um princípio de
organização adequado à situação literária dada, que mantém a
estrutura da obra.
Antonio Cândido

É já um procedimento comum, nos exercícios de subdivisão
temporal de movimentos estéticos, a ligação de escolas literárias a
determinados eventos históricos e/ou situações marcantes e de se
significativa relevância para o estabelecimento e a consolidação dos
referidos estilos de época. Os compêndios de Anton Hauser (2000), numa
perspectiva mais ampla, dentro do cenário europeu, e de Domício Proença
Filho (2001), numa abrangência dos ecos literários europeus e portugueses
em diálogo com os operacionalizados em terras brasileiras, são alguns
casos sintomáticos desta ligação entre a obra literária (e os seus
coparticipantes) e as ocorrências históricas que sobre ela diretamente
atuam e se refletem.1
Tal investidura sobre os aspectos estilísticos e estéticos de um
determinado movimento e/ou de uma determinada obra e autor também
se repete em outros universos críticos, e, no que tange ao objeto de
estudo aqui eleito (a ficção portuguesa contemporânea), essa mesma
perspectiva pode ser observada, por exemplo, nos estudos de um Oscar
Lopes (1987), de um Carlos Reis (2004), de um Eduardo Lourenço (1991),
Basta lembrar, neste sentido, a Revolução Francesa e os ecos dos seus 3 ideais (liberdade,
igualdade e fraternidade) em boa parte do Romantismo; a Primeira Grande Guerra Mundial e
os lastros de ruínas, de desconcerto e de desestabilização, diluídos na trajetória de certas
correntes de Vanguarda; ou, ainda, no cenário brasileiro, as comemorações do Centenário da
Independência, em 1922, e a revisão crítica de certas expressões nacionalistas, na Semana de
Arte Moderna.
1
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de uma Maria Alzira Seixo (1986 e 2001). Interessante observar que,
sobre a literatura portuguesa contemporânea, os nomes citados, além de
outros que sobre esta dedicam as suas pesquisas e os seus projetos de
estudo, há praticamente uma unanimidade em apontar a Revolução dos
Cravos, de 1974, como o grande marco divisor de águas do cenário lusitano
do século XX. Isto porque, o evento revolucionário abriu as portas para
uma expectativa utópica, onde a liberdade plena de expressão, o livre
arbítrio em todos os níveis e a crença num futuro mais digno e promissor
tornaram-se palavras-chave para se pensar a nova condição do ser
português e do seu estar na Europa e no mundo.
Ora, se a Revolução nasce sob a égide eufórica como um “meio
de resolver os problemas concretos dos homens” (SOARES, 1976, p. 89),
como pensou Mário Soares, já no quarto ano de comemoração do ato
revolucionário dos Capitães de Abril, Eduardo Lourenço traçava um
retrato lúcido dos balanços alcançados com o advento do 25 de Abril,
mostrando um Portugal como uma “morna planície do desencanto” (1979,
p. 180), num cenário propicio a uma “gestação de um novo sonambulismo
de dupla face.” (Ibidem, p. 181).
A par do teor melancólico e ácido do crítico português e o seu
olhar desencantado sobre o cenário político pós-1974, não podemos deixar
de destacar que o 25 de abril realmente propiciou uma abertura para as
realizações artísticas e literárias, até então mantidas num silêncio censorial
e opressor. Mas, se algumas obras vinculam a possibilidade de reler
criticamente o passado remoto e o mais recente, sobretudo aquele que
remonta a Guerra Colonial em África, como um dos traços marcantes
desta produção ficcional dos últimos 30 anos, em outros casos, não há
como não pontuar um silenciamento nítido da crítica, sobre outros grupos
sociais e outras camadas até então colocadas na mais explícita
marginalidade.
Neste sentido, a Revolução dos Cravos parece ter aberto as portas
para (quase?) todos, mas, para os olhares de uma certa crítica literária,
alguns ainda mereciam o troféu do esquecimento e da obliteração. Refirome, portanto, a uma ficção portuguesa contemporânea de temática
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homoerótica2, onde o sujeito tem a liberdade de expressar seus desejos,
seus anseios e suas afetividades, tendo como alvo um outro do mesmo
sexo.
Interessante observar que, na poesia, talvez, por conta de um
alastramento mais abrangente e mais metafórico da subjetividade, terreno
de manifestação de uma perspectiva lírica e centradamente
individualizada, muitos traços de uma homotextualidade podem ser
detectados desde um António Botto, passando por Fernando Pessoa,
Eugénio de Andrade, Jorge de Sena, Luiz Miguel Nava, Al Berto, Joaquim
Manuel Magalhães e Isabel de Sá. Na ficção, porém, percebe-se uma
ocorrência menos frequente, mas, nem por isso, de qualidade
questionável3. E, importante frisar, que, se no território poético, o lastro
homoerótico se faz presente e, muitas vezes, de maneira explícita, nem
sempre a crítica pontua tal aspecto como um dado relevante para o trabalho
de pesquisa e análise. Neste sentido, esclarece Mário Lugarinho, em sua
detida leitura sobre a poesia de Al Berto, que, “a crítica portuguesa,
sempre acadêmica, não ousa identificar a questão problematizante da
diferença sexual, preferindo anotar em todos os efeitos estilísticos e
formais que a mestria da língua lhes possibilita” (2001b, p. 857). O ensaísta
brasileiro não pretende dizer, com isso, que as questões voltadas para a
elaboração dos elementos poéticos e discursivos não sejam de relevância
para as análises propostas, mas elas não podem e não devem obscurecer
2
Emprego o termo “homoerótico”, em consonância com o conceito defendido por Jurandir
Freire Costa, que define o “homoerotismo” como “a possibilidade que têm certos sujeitos de
sentir diversos tipos de atração erótica ou se relacionar fisicamente de diversas maneiras com
outros do mesmo sexo biológico” (2002, p. 22), ou seja, a expressão pode ser entendida
como “uma possibilidade a mais que têm os indivíduos de se realizar afetiva e sexualmente”
(ibidem, p. 73).
3
Vale a pena destacar que, apesar de ainda não gozar de uma profusão mais extensa que a dos
adeptos da poesia, a ficção portuguesa conseguiu construir uma espécie de linhagem no
tratamento da personagem homossexual, iniciando com o seu primeiro momento de
protagonismo, com O Barão de Lavos, de Abel Botelho, romance publicado em 1891, que
Mário Lugarinho sublinha como “a narrativa fundadora da representação da homossexualidade
explícita em Língua Portuguesa” (2001a, p. 164). Em seguida, aos 7 Sinais de fogo, de Jorge
de Sena. Além destas obras de ficção, destacam-se, ainda, as obras dramáticas de Bernardo
Santareno O pecado de João Agonia e A confissão.
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outros dados relevantes para a compreensão dos textos eleitos.
No que toca à ficção portuguesa contemporânea, isto soa até um
tanto quanto contraditório, já que, em quase todos os seus títulos, essa
literatura pós-74 é muitas vezes filiada ao advento da estética pósmodernista. Ora, se olharmos com atenção, alguns textos, que vão por
estas sendas pós-modernas, como os de Maria Alzira Seixo (2001), Carlos
Reis (2004), Eduardo Prado Coelho (2003) e Isabel Pires de Lima (2000),
simplesmente, não mencionam ficcionistas que em nada ficam a dever
em relação àqueles mencionados dentro das suas prerrogativas estéticas,
confirmadoras de uma linhagem pós-moderna no cenário literário
português atual. E daí, vem a contradição, porque, como nos lembra
Mário Lugarinho, não foi a pós-modernidade que nos deu condições “para
a discussão da produção literária de grupos sociais tradicionalmente
marginalizados e não reconhecidos pelo cânone” (2001b, p. 852)? Mais,
e se tal abertura constitui uma herança inequívoca dos estudos
contemporâneos, como justificar a ausência declarada de ficcionistas
atuais, cuja ênfase centra-se na temática homoerótica, de alguns desses
balanços literários feitos nas diferentes efemérides da Revolução dos
Cravos?
Não pretendo, com isto, simplesmente menosprezar os trabalhos
analíticos feitos pelos críticos portugueses, muito pelo contrário, até porque
foi através deles que consegui reiterar uma perspectiva da
contemporaneidade portuguesa, marcada por vestígios de um saber pósmoderno, em que estariam inseridas inclusive estas efabulações
homoeróticas. Minha interrogação se dá no sentido de entender as razões
pelas quais nomes significativos como os de um Guilherme de Melo,
Frederico Lourenço, Álamo Oliveira, Daniel Skramesto, Miguel Vale de
Almeida e Leonor Costa não se encontram devidamente nomeados dentro
das abordagens críticas. E tal ausência não se faz pela inexistência de
um aparato crítico, já que outros nomes, vindos inclusive de outras áreas
de saber, para além da dos estudos literários, se firmam na preocupação
das questões de gênero e das sexualidades, tais como Isabel Allegro de
Magalhães (1995), Ana Luisa Amaral (2004), Eduardo Pitta (2003),
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Miguel Vale de Almeida (2000 e 2004) e, mais recentemente, São José
Almeida (2010)4, independentemente de suas orientações sexuais e dos
objetos escolhidos para suas pesquisas e abordagens.
Se os nomes dos ficcionistas aqui citados ainda não partilham de
um lugar representativo num certo cânone literário e crítico, o que
pretendo, aqui, é mostrar que tal pertença se faz urgente dentro dos
estudos literários portugueses, a fim de que aquela prerrogativa pósmoderna e pós-1974, de abertura ampla dos espaços consagrados a temas,
autores e obras não enquadrados também possam gozar da atenção e da
inclusão merecidas. E já, aqui, adianto que, diferente de outras abordagens
minhas anteriores, a preocupação primeira é a de dar um panorama amplo
e geral das principais vozes da ficção homoerótica portuguesa
contemporânea, sem me deter em aspectos por demais específicos afim
de também não roubar o prazer ao leitor de poder degustar e contactar
diretamente os textos elencados.
Ao se falar de ficção homoerótica portuguesa contemporânea, é
praticamente uma unanimidade, por parte dos que se aventuram na sua
leitura, o nome de Guilherme de Melo5 como o pioneiro no tratamento do
tema, sendo ele próprio um sujeito engajado na valorização do sujeito
homossexual e na afirmação de uma identidade homossexual consciente.
Ainda que não sendo especificamente um trabalho de crítica literária, o recente estudo da
jornalista São José Almeida (2010), efetua uma abordagem interessante das manifestações e
representações homossexuais no Estado Novo Salazarista, não abrindo mão de estabelecer
um diálogo com professores e escritores que vivenciaram de perto todos os estigmas e
perseguições. Além da citação de obras tutelares neste sentido, também a ensaísta transcreve
trechos interessantes de entrevistas e conversas mantidas com a autora, que, associadas às
fontes consultadas, constituem um instrumento fundamental para a pesquisa das representações
da homossexualidade em Portugal ao longo do século XX.
5
Jornalista, poeta e ficcionista, Guilherme de Melo nasceu em Lourenço Marques (atual
Maputo, capital de Moçambique), onde passou grande parte de sua vida e de sua trajetória
como homem das letras. Estreia como ficcionista com a obra Raízes do ódio (1965),
apresentada por Urbano Tavares Rodrigues e censurada pela PIDE. Assumidamente
homossexual, escreveu obras diretamente ligadas ao tema, além de outras que tratam de
questões não só da vivência homossexual em terras portuguesas, mas também das relações
afetivas vivenciadas em diferentes meios sociais, dentre as quais se destacam A sombra dos
dias, Ainda havia sol, As vidas de Elisa Antunes e Como um rio sem pontes.
4
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Seus dois ensaios (Ser homossexual em Portugal, 1982; e Gayvota.
Um olhar (por dentro) sobre a homossexualidade, 2000) são casos
exemplares de representação e de reflexão da diversidade sexual em
terras portuguesas. Se, no primeiro, o autor preocupa-se em mapear os
espaços ocupados pelos gays e lésbicas na cidade de Lisboa, no segundo,
o autor fala de maneira direta, objetiva e sem rodeios sobre ocorrências
pontuais, não só de sua vivência própria, mas também de casos com os
quais travou contato.
Mas, sem sombra de dúvida, é na ficção que Guilherme de Melo
deixou seu nome gravado e uma herança inconteste àqueles que lhe
sucederam. Seu romance A sombra dos dias (1981), considerado um
texto autobiográfico, pelo que de relatos sobre a Guerra Colonial em
Moçambique e sobre a aventura homoafetiva do protagonista têm de
consonância com a trajetória do autor, é, talvez, o romance contemporâneo
que representa de forma flagrante a condição de ser homossexual em
Portugal.
Das paisagens moçambicanas à condição de retornado em Lisboa,
no pós-74, o protagonista Guy vai mapeando os locais de engate na capital
portuguesa e nos seus espaços de trânsito na ex-colônia, mostrando, às
vezes com crueza, às vezes de maneira sensível, a reação dos diferentes
círculos sociais diante da expressão pública do sujeito, em recusar
mascarar a sua orientação sexual. Neste sentido, este extenso romance
de Guilherme de Melo bem pode ser comparado com uma espécie de
Bildungsroman homoafetivo, posto que o protagonista vai crescendo e,
com suas experiências próprias, aprendendo a amadurecer não de acordo
com normas e ditames heteronormativos6 de uma sociedade de lastros
Entendemos tal conceito, de acordo com as propostas de Lauren Berlant e Michael Warner:
“Por heteronormatividade entendemos aquelas instituições, estruturas de compreensão e
orientações práticas que não apenas fazem com que a heterossexualidade pareça coerente –
ou seja, organizada como sexualidade – mas também que seja privilegiada. Sua coerência é
sempre provisional e seu privilégio pode adotar várias formas (que às vezes são contraditórias):
passa desapercebida como linguagem básica sobre aspectos sociais e pessoais; é percebida
como um estado natural; também se projeta como um objetivo ideal ou moral.” (2002, p.
230).
6

72

Livro Teia Literaria 5 REVISADO copia.pmd

72

13/12/2011, 15:50

Outros olhares de Eros...

marialvistas7, mas de acordo com as suas regras pessoais, que em nada
ferem o respeito alheio, mas indicam unicamente uma busca individual
pelo amor e pela felicidade, ainda que, para isso, seja necessário desafiar
modelos pré-concebidos.
Interessante sublinhar que, se neste romance, os reflexos
autobiográficos vão sendo tecidos por um narrador em primeira pessoa,
no seu romance O que houver de morrer, publicado em 1989, o foco
muda para uma terceira pessoa, investindo na trajetória de um rapaz
(João Paulo) que, após a morte do pai, descobre o seu amante (Alcino) e
a vida dupla que levava com ele. Numa espécie de viagem iniciática, ao
procurar pelo ex-namorado do pai, o protagonista vai efetuando um passeio
pelas principais zonas e redutos da vida homossexual portuguesa,
revelando, com surpresa, que esta outra forma de expressar o amor não
requer necessariamente uma postura feminilizada. Ao lidar com homens
que sentem desejo por outros homens, João vai percebendo que os
estereótipos são criados pela própria sociedade.
Desta forma, ao encontrar o ex-namorado do pai, com ele acaba
vivendo uma experiência amorosa intensa, a ponto de, através dela,
operar-se um processo de metamorfose e de auto gnose. Como viajantes,
inseridos numa cultura de navegantes e marinheiros, eles também são
premiados com a sua Ilha dos Amores, talvez, um dos momentos mais
belos e sensíveis do romance:
Os teus dedos são como pequenos insectos carnívoros sobre os botões da camisa
que visto. Sinto que os retiras febrilmente das casas respectivas. Quero reagir e é
como se uma grilheta invisível me manietasse, imobilizando-me à beira da cama,
tenso e expectante, siderado, numa angústia que é ao mesmo tempo o toque de
desejo que cresce e me sufoca e petrifica à medida que o sinto e me recuso a
admiti-lo. E, todavia, ele está aqui, violento e túmido, feroz e inumano – a morderSe a ideia de Marialvismo se adéqua ironicamente à própria situação narrada no romance,
posto que se trata de uma aventura/desventura da guerra colonial em solo africano, bem
diferente daquele título nobiliárquico dado a Vasco Fernandes Coutinho, por D. Afonso V, em
virtude de seus feitos militares no norte da África, é bom lembrar que este mesmo marialvismo
tem servido de exemplo para a conceituação de uma masculinidade à portuguesa, com aspectos
bem demarcados e característicos. Dentre estes, destaca José Cardoso Pires: “O machismo ou
exibição ‘viril’, isso é que é sujeição cega à ‘voz do sangue’, atributo do marialva, e o marialva
jamais pode aceitar a igualdade em soberania dos amantes” (1976, p. 79).
7
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me o baixo ventre, a galopar-me o sexo. [...]
A tua voz é um fio que se enrola em meus ouvidos. Talvez palavras. Talvez o
sussurro da floresta quando o vento se alevanta. Talvez apenas o deslizar da água
na nascente. E mergulho dentro de ti com o deslumbramento e o terror com que os
loucos transpõem a ténue fronteira entre o mundo real onde viviam e a irrealidade
feita de angústia e mistério onde para sempre ficarão. Mais do que verdadeiramente
sabendo – pressentindo que já não poderão mais voltar atrás. (MELO, 1990, p.
168).

Sem cair, portanto, em clichês ou representações vulgares,
Guilherme de Melo trata do tema da homossexualidade entre jovens que
se descobrem, de forma sensível e (por que não dizer?) poética. Se o
título nos remete a uma fala impositiva e opressiva, de uma regra cultural
judaico-cristã, ironicamente, o desfecho longe está de seguir prerrogativas
trágicas. É possível, sim, ser feliz, amando um seu igual e, por ele, sendo
amado. Sem medo, sem traumas, mas com esperança.
Falar, portanto, desse desejo e desse amor que, em Portugal, não
ousa dizer seu nome é um ato de coragem, por um lado, mas também de
afirmação e resistência, de um sujeito que não nega a sua condição,
antes, reafirma-a de maneira intensa e direta. Ainda que a figura de
Guilherme de Melo esteja associada aos direitos dos movimentos LGBT
em Portugal, isso não impede o seu olhar efabulatório sobre imagens
pré-determinadas e estereotipadas pela própria sociedade portuguesa.
Neste sentido, “A lição de machismo”, de Crónicas dos bons costumes
(2004), exemplifica o exercício do autor em procurar desmistificar o
ambiente de uma pretensa exacerbação de masculinidade, evidenciando
que, por trás de uma homossociabilidade8 esportiva, deflagra-se uma
homoeroticidade latente:
[...] Tás a ver como futebol é bonito? Sabes como é que se diz? Uma coisa só para
homens de barba rija. Que é o que tu vais ser quando cresceres. E os homens de
Utilizo, aqui, o termo, remetendo diretamente ao conceito de “homossociabilidade”, definido
por Eve K. Sedgwick como “relações sociais entre pessoas do mesmo sexo” (1985, p. 1), que,
quando aplicadas aos homens, vêm revestidas de um teor regulador, hierarquizador e excludente,
posto que aqueles que não fazem parte deste círculo de relações são colocados num espaço de
afastamento marginal.
8
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barba rija, quando pequenos, começam logo por ter muitas namoradas, passam a
vida a dar beijinhos nas coleguinhas da escola, vão espreitá-las quando elas vão
fazer chichi. Claro que também têm amigos, mas com os amigos a gente anda à
porrada, a gente anda a correr, a jogar à bola, não se põe aos beijinhos nem às
festinhas, que é feio. Boa, boa, boa! Goooooloooo! Viste, filho? Viste como se
dribla com aquela limpeza toda? É isso que o pai quer que tu faças na vida: driblar
os outros e acabar sempre com um ganda golo! Viste o que é ser homem, viste?
– Pai...
– Sim, filho. Diz...
– Pai, mas ó pai, tas a ver? Porque estão todos a agarrar-se, a saltar assim uns para
cima dos outros? Tas a ver eles a darem beijinhos na cara daquele que meteu o
golo? Ó pai, porque é que aquele ali tá a dar-lhe palmadinhas no rabo, porquê?
(MELO, 2004, p. 43-44).

Com este pequeno texto, Guilherme de Melo oferece uma lição
ímpar. Por detrás de toda uma tradição de machismo e masculinidade,
heranças nítidas de um culto marialvista, para além de um código
homossociável entre partícipes de um time esportivo, os contatos e os
toques, pela perspectiva do filho, soam como índices de uma afinidade
homoerótica, que os próprios códigos heteronormativos tentam mascarar
e encobrir. Logo, a pretensa lição de machismo soa, no mínimo, irônica,
para não dizer incoerente e incabível nestes círculos sociais.
Ainda que de forma breve, já é possível perceber a importância
deste escritor para o estabelecimento de um cânone homoerótico na
ficção portuguesa contemporânea. Tanto que, após a publicação do seu
romance de 1982, outro escritor acaba por lançar, anos mais tarde, talvez
um dos romances mais instigantes sobre a homossexualidade, vivenciada
nos quartéis da Guerra Colonial na Guiné-Bissau. O romance Até hoje
(memória de cão), de Álamo Oliveira9, escritor açoriano e também
Natural da Ilha Terceira, Álamo Oliveira (1945) é poeta, ficcionista, dramaturgo e ensaísta,
tendo obras traduzidas nos Estados Unidos e no Japão. Sua obra tem sido objeto de estudo
tanto pela crítica literária quanto pela acadêmica, em ensaios sobre a literatura açoriana, e
compõe-se de títulos esgotados, gerando daí uma certa dificuldade na sua ampla divulgação.
Além do prêmio recebido pelo romance Até hoje, também foi galardoado com o Prêmio
Almeida Garrett, em 1999, com a obra dramática A solidão da casa do regalo. Este ano, o
autor foi distinguido pelo Portuguese Studies Program, da Universidade da Califórnia, em
Berkeley, na qualidade de “professor do semestre”, para lecionar a sua própria obra aos
estudantes de língua portuguesa.
1
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partícipe das trincheiras do conflito, aborda de maneira direta e sem
subterfúgios as relações estabelecidas entre os soldados do Império
Colonial português em terras africanas. Mas, para o leitor menos avisado,
a distância e a falta de um exercício efetivo de guerra poderiam dar a
entender que seriam os fatores causadores de um comportamento (pela
perspectiva heterossexista) socialmente condenável. Ledo engano, porque
o protagonista João já demonstra seus interesses e seus desejos por
sujeitos do mesmo sexo, nas brincadeiras de infância com os colegas,
seja na hora de medir o dote do órgão sexual, seja na hora de observar o
jato de urina mais forte e com maior poder de distância.
Na verdade, o afastamento, o exílio forçado pela tropa, o isolamento
e o contato constante com outros rapazes contribuem para aflorar um
desejo incontido, desdobrando “a sexualidade para zonas cuja verdadeira
natureza lhes escapa” (PITTA, 2003, p. 24), despertada em meio a um
cenário de guerra. Ou seja, o conflito, se não ocorre geograficamente na
troca de tiros, se processa psicológica e fisicamente entre os soldados
portugueses. Afinal, parece o seu autor indicar que estes outros “barões
assinalados”, bem distantes da “Ocidental praia Lusitana” (CAMÕES,
2000, p. 1), estão preocupados em achar ali mesmo, na Guiné-Bissau, a
sua Ilha dos Amores, sem ninfas nem deusas, mas apenas (e, felizmente!)
com outros varões.
Lembrando que o referido romance sai publicado em 1986, ou
seja, num período pós-Stonewall e em meio à ebulição dos movimentos
de liberação dos direitos sexuais, é propício aqui destacar que esta série
de conquistas, relativas à livre expressão dos anseios, do sentimento e da
identidade homossexuais, passa de maneira quase hermética em Portugal,
ainda mais se contextualizarmos estes fatos numa esfera internacional.
Mas, há-de se observar que tais desobediências normativas operadas
por Guilherme de Melo e Álamo Oliveira, nos anos de 1980 e 1990,
desencadearam alguns ecos instigantes nas décadas iniciais do século
XXI, ainda que alguns de seus autores neguem veementemente a herança
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daqueles. É o caso, por exemplo, de Frederico Lourenço10, autor de Pode
um desejo imenso (2002), um “romance platônico” (PITTA, 2003, p.
27), que, segundo Eduardo Pitta, fugiria de certos apelos comuns, como
“o problema do sexo explícito em literatura” (ibidem). Bom, não vou
entrar no mérito da questão levantada pelo ensaísta português, até porque
a divisão entre literatura gay e literatura homossexual por ele levantada,
no seu aqui já citado ensaio, parece-me altamente questionável11. Antes,
gosto de pensar que o olhar sutil, lançado por Frederico Lourenço sobre
uma homoafetividade, representada nas malhas de uma igualmente sutil
homoficcionalidade, em nada diminui a possibilidade de inclusão dos seus
textos naquilo a que ouso chamar de um cânone português homoerótico,
onde poderiam ser inseridos outros autores, quase todos eles, aliás, munidos
de uma atitude mais explícita, mais direta e mais queer, tomando aqui de
empréstimo o tratamento de Mário Lugarinho (2001b) ao poeta Al Berto.
Ainda que o objetivo final do autor de A formosa pintura do
mundo não fosse realmente dar à luz um romance de configurações
programáticas e engajadas nas causas da diversidade sexual, é inegável
a sua filiação, ainda que de maneira platônica, indelével, sutil, enfim,
qualquer outra categorização que se queira, a uma representação ficcional
homoerótica. Aliás, tal efabulação constitui, inclusive, uma via possível
para tratar do mesmo tema no corpus paradigmático da própria cultura
portuguesa. O protagonista Nuno, professor de literatura portuguesa e
No Posfácio de sua trilogia Pode um desejo imenso, Frederico Lourenço vai afirmar que
não era sua intenção, com este primeiro romance – na verdade, título homônimo e que
serviria para reunir os três textos ficcionais em sequência (O curso das estrelas, 2002; Pode
um desejo imenso, 2002; À beira do mundo, 2003) –, “criar em português o ‘romance gay’,
honra que, de qualquer modo, caberia, ao que parece, a Guilherme de Melo (que também nunca
li). As minhas intenções estético-programáticas com Pode um desejo imenso eram outras.”
(LOURENÇO, 2006, p. 463). Natural de Lisboa, além de escritor, Frederico Lourenço é
também tradutor e professor universitário na Universidade de Lisboa.
11
No seu ensaio de 2003, Eduardo Pitta faz uma distinção entre literatura homossexual e
literatura gay. Para ele, a diferença entre as duas categorias consiste na condição de um
compromisso ideológico explícito, onde a “primeira (a literatura dita homossexual) reflecte
sensibilidades e experiências isentas de sentido político pré-determinado, a segunda (a literatura
dita gay) não dispensa nunca o lastro ideológico.” (2003, p. 29).
10
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orientador de Filipe, seu aluno e por quem se descobre apaixonado, trata
de uma representação homoerótica na poesia lírica de Camões, tomando
por base, uma das Rimas, com o episódio do lamento poético diante da
morte do amigo D. António de Noronha, a partir da famosa cena das
Éclogas, onde se encontra o lamento de Frondélio, diante da partida
precoce de Tiônio.
Muito perspicaz a saída do autor, leitor atento da tradição clássica
portuguesa, já que, somente pelos caminhos da ficção, tal aposta ensaística
seria possível, centrando exclusivamente em um caso do corpus
camoniano. Por sinal, esta mesma ambiguidade seria retomada no conto
“O retrato de Camões”, inserido na obra A formosa pintura do mundo.
Neste, a partir de um passeio pelos ambientes históricos de Lisboa, o
leitor vai sendo guiado pela mão por um narrador auto-reflexivo, que
interfere na criação dos espaços e da trama, bem como na representação
dos cheiros, dos sabores e (por que não?) dos amores percebidos e
sentidos no século XVI. Desta forma, recriando toda esta trama, o narrador
confirma a sua proposta inicial diante da impossibilidade de “andar em
Lisboa sem pensar no que foi ou, quando muito, no que terá sido”
(LOURENÇO, 2005, p. 215). Enfim, revela-nos, logo de entrada, o seu
projeto de encenação do espaço e das paixões que, ali, se desencadearam.
Com este mote alheio, parece o narrador construir uma espécie
de glosa ficcional em torno dos mistérios que envolvem “o pouco que
sabemos da biografia de Camões” (ibidem, p. 217). Teria ficado o poeta
doente ou o rei não o escolhera como poeta de campanha para a viagem
a Marrocos, em 1578? Ou, ainda, teria ele antevisto o fracasso de AlcácerQuibir “e deixou que [Diogo] Bernardes fosse para a África em vez dele
‘e bom proveio’?” (ibidem). Num exercício salutar de instauração da
ambiguidade, o narrador opta por uma aparente solução, seguida por um
processo de transcorporalização, pois, além de narrador, ele agora também
passa a desempenhar a função de pintor do retrato de Camões, aliás,
motivo pelo qual o poeta não teria embarcado na fatídica aventura africana.
Qual seja, transportado para o ano de 1578 e no corpo de Simão Vasques,
o narrador pinta o quadro de Camões, ao mesmo tempo que, sem as
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certezas figurativas da arte que ocupa, começa a pensar nas relações
dúbias existentes entre o poeta e D. Antão, irmão gêmeo de D. Fernão,
a quem possivelmente o poeta dedicaria uma amizade por demais calorosa.
Toda a aura de dubiedade e mistério vai sendo gradativamente
desvendada, conforme o narrador-pintor vai descobrindo sensorialmente
o cenário em que está inserido. Mas, no lugar de tentar descobrir o que
realmente acontecera, a reação do narrador acaba, na verdade,
aumentando as incertezas. Se a visão e o olhar arguto são dois instrumentos
fundamentais para a percepção da trama, não menos a audição e o olfato,
sobretudo quando, depois da suposta despedida de Antão para África, o
narrador-pintor levanta, dentre outras possibilidades, a troca feita pelos
irmãos, por conta da semelhança física entre eles, e da maneira como
um deles executava uma certa cantiga:
Discirno um vulto junto às sebes do outro lado. Depois chegam-me acordes de
vilhuela, O guardame las Vacas. Vejo que é o vulto de Luís Vaz, inclinado sobre
D. Fernão, que está sentado num banco de pedra, a dedilhar o instrumento. À
medida que me vou aproximando deles, dou-me conta de duas coisas: as glosas
estão a ser tocadas no tom de sol. Em sol?! Não foi portanto D. Antão que se
despediu aos beijos do gêmeo e de Camões, mas D. Fernão...?
A outra coisa de que me dou conta tem que ver com o que se passa lá fora:
populares a festejarem de antemão a derrota da Mourama em África. Muda o
vento e o jardim é invadido pelo cheiro a sardinhas assadas. Com um misto de
pena e alívio, transcorporalizo-me de novo. (LOURENÇO, 2005, p. 226).

Ainda assim, apesar do reconhecimento auditivo do narrador (a
cantiga era executada em sol por D. Antão e em fá por D. Fernão), as
dúvidas não se dissipam, posto que o próprio D. Fernão poderia muito
simplesmente tentar executar um tom acima ou ter aprendido a mesma
canção na tonalidade de sol. Isto sem falar na posição dos dois personagens,
reproduzindo as cenas de enamoramento e de gesto cortês, sugerindo
uma ligação íntima entre os dois personagens, mas que também não se
confirma, posto que a percepção olfativa (as “sardinhas assadas”)
transporta o narrador (e o leitor junto com ele) para um futuro, que é o
próprio presente da narração.
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Ou seja, sem entrar em detalhes explícitos ou em suposições
efabulatórias de uma relação homoerótica tácita, o prazer deste texto de
Frederico Lourenço reside exatamente na instauração da dúvida, da
dubiedade, da sugestão possível, como se à figura intocável de Camões
e à sua biografia pouco esclarecedora pudesse pairar uma certa
interrogação: “e se?”. Mas, afinal, não é esta a função da literatura, em
si, independente da orientação ideológica, política, estética e/ou sexual
do seu autor? Gosto de pensar que, neste sentido, este retrato de Camões,
pintado pelo autor de A formosa pintura do mundo, faz ressonância
com aquela funcionalidade abrangente da obra literária, defendida por
Antônio Cândido, quando afirma que
a grandeza de uma literatura, ou de uma obra, depende de sua relativa
intemporalidade e universalidade, e estas dependem por sua vez da função total
que é capaz de exercer, desligando-se dos fatores que a prendem a um momento
determinado e a um determinado lugar. (CÂNDIDO, 2008, p. 55).

A par dos muitos questionamentos que pontuam a obra de Frederico
Lourenço (o diálogo estrutural e temático da ficção com a música e com
seus artistas preferidos, o conflito constante na sua condição de
homossexual e de homem de fé católica), gosto de pensar que o aspecto
mais profícuo do seu exercício ficcional é a percepção de que,
independentemente da maneira como o autor encara a temática, se trata
de um exercício ficcional efetivo de um indivíduo oriundo dos meios
acadêmicos universitários, de um schollar man munido de todo um
aparato intelectivo, por vezes, muito diferente daquele dos escritores que
se aventuram por essas sendas, ora veiculados ao jornalismo, ora ligados
ao puro fazer literário, sem um elo direto com os meios canônicos da
academia.
Nisto reside a riqueza ímpar de Frederico Lourenço, posto que faz
uso de todo um aparato intertextual não para deslocar e isolar o tema da
homoeroticidade diante das ricas possibilidades de pesquisa e trabalho,
mas para estabelecer laços dialogantes entre dois elementos pensados,
muitas vezes, como díspares e incompatíveis. Lida por este viés, a ficção
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de Frederico Lourenço garante à ficção homoerótica portuguesa
contemporânea a sua condição de pertença ao cânone literário, sem
distinções de gênero de criação textual ou de orientação sexual de quem
o produz.
Por fim, mas, nem por isso, menos importante, numa postura
diametralmente oposta a de Frederico Lourenço, encontra-se o jovem
escritor Daniel Skramesto12, cuja projeção se deu quando da publicação
de seu romance Olhos de cão, em 2003, apresentado no seu lançamento
por Eduardo Prado Coelho.13 Ambientando a ação numa Lisboa, que,
como na perspectiva do narrador e da própria narrativa, aparece por
vezes fragmentada, seja nos cenários acadêmicos da universidade, seja
na circulação veloz e fugaz das estações de metrô, e centrando-se na
trajetória de personagens homossexuais, Daniel Skramesto pinta um
Portugal de fim de século XX, onde a convivência com homens que
ousam dizer os seus desejos e paixões não se dá de maneira pacífica ou
tolerante, por mais ambígua e questionável que tal termo seja14. E ainda
que a ternura e a busca sejam práticas constantes destes que buscam a
felicidade, mesmo momentânea, a solidão e o sufocamento são realidades
persistentes com as quais estes sujeitos precisam lidar e aprender. Neste
sentido, há no romance, uma cena tocante, em que o narrador,

Natural de Beja, Daniel Skramesto estudou Design de Comunicação, na Faculdade de Belas
Artes de Lisboa. Sua estreia como escritor dá-se em 2003, com o romance Olhos de cão,
aparecendo novamente com o livro de ficções curtas Pequenas histórias de amor e de sexo,
em 2006. Atualmente, trabalha como Designer Gráfico, reside em Oslo, na Noruega, e
mantém um blogspot, onde divulga seus escritos e parte dos seus desenhos.
13
Esta informação surge-me como algo sintomático, posto que, ao que a presença do
reconhecido crítico no evento indica, uma mudança, ainda que lenta e gradual, pode se operar
nos meios de uma tradicional crítica literária portuguesa. Ou seja, textos que abordam
tematicamente a questão homoerótica podem e devem gozar das mesmas atenções que os
grandes clássicos. Além disso, é claro, tal interesse pode ser um sinal de que se começa a
esboçar uma compreensão de que a sobrevivência destes textos não se deve apenas ao tema
escolhido, mas também (e sobretudo, creio eu) à qualidade de sua produção.
14
Neste sentido, Guilherme de Melo é enfático em questionar e repudiar o verbo “tolerar”,
quando aplicado aos homossexuais. Diz ele, em Gayvota, “Apenas acho que a palavra ‘tolerar’
implica uma ideia de superioridade, de paternalismo, perfeitamente detestável. Quem tolera
não aceita.” (2002, p. 16).
12
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despudoradamente, devassa a privacidade de um quarto e descreve não
apenas as sensações da personagem, mas também, através dela, procura
encontrar ecos numa solidão que, só aparentemente, parece ser particular,
quando, na verdade, é maior, porque coincide com uma realidade coletiva:
A pele.
Nu e só no quarto. O peso da solidão no ar.
De pé à janela.
Chove o fim do Verão. A noite em azul e amarelos escuros. O vidro frio, a pele
quente. A pele que se arrepia. A pele. O corpo. O desejo. Olhos de cão.
Deitado na cama.
O frio dos lençóis, o quente da pele, o deslizar como um rio.
A ausência, a presença, o corpo e a pele. O sexo. Olhos de cão.
Um homem vê-se livre da roupa depois de chegar a casa, depois de atirar as
chaves para cima da mesa, depois de se sentar na sala e chorar.
Chora porque pode. Porque a solidão o permite.
Ele nunca chora. Nunca em frente de outro alguém. Nunca em frente de ninguém.
E o choro, se ninguém o souber, não conta.
Depois da tristeza despe-se das roupas e vai até à janela. Lá fora o Verão acaba.
O vidro frio é bom. Ouve-se a chuva nas árvores, na rua e nos telhados.
Aqui, despido de tudo, sabe que é feliz. Espanta-se com a simplicidade ingénua
da ridícula palavra felicidade. Sente-a tão simples dentro de si que nem precisa de
a explicar a si mesmo. E depois sente-se iluminado pelo desejo, que não é só
desejo. A pele é mais que pele.
Deita-se mas não dorme.
Estas noites têm um eco maior na alma.
Uma posse maior no corpo. (SKRAMESTO, 2003, p. 43-44).

Solidão, deslocamento, tristeza, busca pela felicidade, enfim, desejo,
todos esses sentimentos parecem misturados não só dentro do espaço
do quarto, mas no interior da própria personagem que os vivencia numa
tal dimensão, cuja reação se concretiza na explosão do choro. Assim, na
urdidura da trama de Olhos de cão, muitas cenas são compostas a partir
da representação de espaços íntimos e de situações privadas, para, a
partir delas, equacionar uma reflexão crítica não só sobre as condições e
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as trajetórias de vida de personagens fragmentadas, vivendo numa
sociedade que propicia também uma espécie de fragmentação social,
mas também, e sobretudo, sobre a forma de ser homossexual e estar
contextualizado num cenário que, muitas vezes, não propicia e não facilita
uma inclusão ou, quando muito, uma convivência saudável e pacífica.
De uma forma bem diferente deste estilo singular de trabalhar os
fios narrativos, Daniel Skramesto reaparece em 2006, com suas Pequenas
histórias de amor e sexo, obra em que procura tratar de temas ligados
ao universo gay, tais como encontros e relacionamentos ocasionais,
experiências de engate, o cotidiano e a trajetória de um casal homossexual
e o envolvimento de um narrador-personagem com um pai, que, a princípio,
estimava que o seu filho fosse “iniciado” pelo protagonista. Dispostos na
obra com desenhos do próprio autor, tais textos tentam, em certa medida,
desmistificar uma aura de promiscuidade e devassidão, tantas vezes
apontada como algo inerente à condição do sujeito homossexual.
Com uma linguagem mais enxuta e sem os requintes efabulatórios
de uma escrita fragmentada, como em Olhos de Cão, neste pequeno
livro, os textos dialogam com categorias textuais, de modo que, nem
sempre, a categorização é um suporte confiável para neles se aventurar.
Desta forma, entre conto, novela e crônica, alguns destes breves textos
circulam e colocam o seu leitor frente a frente com um universo que se
manifesta no cotidiano humano, mas que, muitas vezes (e quase sempre),
é alvo de um esquecimento e de um mascaramento propositais.
Mas, para que não pese sobre este livro, o epíteto de literatura de
consumo, sem pretensões a grandes saltos qualitativos, vale à pena
destacar a trama de “O perversor”, que aborda o deslocamento do
narrador-personagem para uma região do Sul da França, onde conhece
uma família de noruegueses, e mais intimamente o pai de Ole, com quem
tem um tórrido encontro à beira-mar. Mas, o que chama a atenção não é
só a articulação dos revezes construídos, onde encontros e desencontros
amorosos se sucedem, numa rede que vai desembocar na já citada cena
da praia. Gosto de pensar, que um certo gosto pela produção textual de
contato direto e midiático também faz parte do projeto de construção
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deste conto (que, dependendo do direcionamento teórico-crítico, também
poderia ser entendido como uma novela, quem sabe), já que, por vários
momentos, o narrador opera ligeiras digressões, referindo-se a um
interlocutor que não aparece, mas que se faz revelado no fim da narrativa.
Trata-se de um correspondente de internet, a quem, ele próprio, faz uma
afirmação reveladora e importante para entender tal perspectiva de
construção, afinal, como nos faz crer o narrador, “as novas tecnologias
têm usos fascinantes...” (SKRAMESTO, 2006, p. 90).
Mas é, talvez, com “Jesus e eu”, que o autor, ao fazer uso da
ironia corrosiva a certos costumes portugueses, parece demonstrar um
domínio sobre certos procedimentos de escrita, apontando para o leitor,
inclusive, alguns protocolos possíveis de leitura dos seus textos:
Tenho de confessar: o que me atraía nele era o facto de se parecer com Jesus. Não
o Jesus moral, da catequese e dos domingos, que ele era um safado, graças a Deus.
Parecia-se sim com o Jesus visual, aquele de barba e cabelos longos, que costuma
aparecer nas ilustrações das revistas das Testemunhas de Jeová. Principalmente
depois de sair do banho e se pentear. Com aquele ar de bom menino com que às
vezes se punha, parecia mesmo acabado de baptizar. Era divino.
Conheci-o numa festa do Avante onde me apareceu assim como que Jesusincógnito-na-Terra, a tentar passar despercebido entre um grupo de hippies a
fumar ganzas. Mas a barba e o cabelo eram inconfundíveis. As sandálias também.
Meti conversa naquela de, olha Jesus, deixa ver se quer foder. Queria. E nem foi
mau.
Ele era talvez magro demais para o meu gosto, e tipos circuncisados não são bem
a minha onda, mas enfim, faz parte do conjunto. Jesus é Jesus, e ninguém é
perfeito, de que é que eu estava à espera?
Depois do ofício ainda falámos. Era menos burro do que parecia. O efeito das
ganzas passava-lhe depressa e a conversa quase raiou o inteligente.
Voltámos a encontrar-nos e voltou a correr bem. Foi então que começámos a sair
e acabei por o apresentar a todos os meus amigos.
É giro levar Jesus a festas. Fazem-se entradas sensacionais. É quase mais eficaz
que levar um modelo ou um actor famoso das novelas. Os jantares ganham um ar
de última ceia. E no fundo, no fundo, não há quem não nutra uma certa simpatia
por Jesus. Eu até o teria levado a conhecer a minha mãe, não fosse ela já estar a
confraternizar com o verdadeiro Jesus, os anjos, os santos, os apóstolos e essa
fauna toda que saltita nas nuvens do reino celeste. Tenho a certeza que com um
84

Livro Teia Literaria 5 REVISADO copia.pmd

84

13/12/2011, 15:50

Outros olhares de Eros...

tipo daqueles ela não se sentiria envergonhada por ter um filho uranista e, se
calhar, até daria uns chás lá em casa, convidando as amigas para verem o belo
partido que ele arranjara…
É que era mesmo fascinante. Às vezes punha-me a olhar para ele enquanto
dormia, só para que, quando abrisse os olhos, eu pudesse ter aquela sensação
estonteantemente 3D dos quadros piroso-holográficos de Jesus que se vendem
nas feiras. Sempre delirei com aquele piscar de olhos enigmático que nos leva a
abanar a cabeça como tontinhos.
…e era o que ele me dizia, quando abria os olhos. És mesmo tontinho. E eu dizia,
és mesmo bonito, para disfarçar.
No geral, era um tipo porreiro e, se calhar, até teria sido capaz de o amar mas, ao
fim de algum tempo, zangámo-nos por qualquer coisa e eu aproveitei para acabar
com ele. É que eu não via grande futuro numa relação com alguém que, ao fim do
dia, precisava sempre de lavar os pés. E nunca o fazia. (SKRAMESTO, 2006, p.
27-29).

Misto de crônica, relato testemunhal, perspectiva autobiográfica e
texto para divulgação midiática, por trás desta aparente história, Daniel
Skramesto aposta numa representação direta da experiência homoerótica,
não abrindo mão até de um certo tom de desconforto, para leitores menos
avisados, por conta da construção do seu companheiro de festa, de engate
e de relação passageira: Jesus. Fora dos eixos normativizadores, este
Jesus instaura uma condição saborosa ao longo da trama, já que não é a
sua beleza que é posta em cheque, mas a sua capacidade intelectiva
(“Era menos burro do que parecia. O efeito das ganzas passava-lhe
depressa e a conversa quase raiou o inteligente; grifos meus”), a sua
performance sexual (“Meti conversa naquela de, olha Jesus, deixa ver
se quer foder. Queria. E nem foi mal; grifos meus), algumas de suas
minúcias físicas (“Ele era talvez magro demais para o meu gosto, e tipos
circuncisados não são bem a minha onda, mas enfim, faz parte do conjunto.
Jesus é Jesus, e ninguém é perfeito, de que é que eu estava à espera?”)
e, por fim, os seus procedimentos de limpeza pessoal, em que a utilização
intertextual da passagem bíblica é empregada, não numa atitude
desrespeitosa com a fonte, mas numa nítida desconstrução ridicularizadora
do companheiro (“No geral, era um tipo porreiro e, se calhar, até teria
sido capaz de o amar mas, ao fim de algum tempo, zangámo-nos por
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qualquer coisa e eu aproveitei para acabar com ele. É que eu não via
grande futuro numa relação com alguém que, ao fim do dia, precisava
sempre de lavar os pés. E nunca o fazia.”).
Vale, portanto, ressaltar que o olhar criador das situações de amor
e de sexo, aliás, junção muito bem trabalhada e conseguida ao longo da
obra, também não abre mão de uma perspectiva crítica, desconstrutora
e ridicularizadora sobre aqueles que também fazem parte do seu universo
e cotidiano. Afinal, ainda que o alvo seja um Jesus, este é essencialmente
humano e gay. E, como tal, deve e precisa ser representado, com suas
qualidades e, é óbvio, com os seus defeitos também.
À guisa de conclusão, depois de observados alguns aspectos dos
procedimentos ficcionais dos escritores aqui elencados, pode-se observar
que, na literatura portuguesa contemporânea, a presença de uma outra
forma de se olhar as manifestações de Eros já é uma realidade presente
e (ouso afirmar) consolidada. De autores com fortes ligações aos
movimentos da diversidade sexual e de perspectiva crítica ao abordar
temas históricos recentes ao momento de produção a autores que, ainda
descompromissados diretamente de certas prerrogativas programáticas,
continuam o exercício de representação de universos homossexuais, é
fato mais que comprovado que estamos diante de um rico manancial
literário que não pode e não deve continuar relegado a um espaço de
confinamento e (quase?) silenciamento, seja por parte da crítica, seja
por parte de editores e leitores.
Gosto de pensar, inclusive, que os escritores aqui nomeados vão
ao encontro daquela “emergência do discurso gay na produção literária
contemporânea” (INÁCIO, 2004, p. 1), muito apropriadamente apontada
e reclamada por Emerson da Cruz Inácio, posto que, numa cultura
enraizada nas figuras emblemáticas de “barões assinalados” e de
virilidades marialvistas, um outro “valor mais alto se alevanta” (CAMÕES,
2000, p. 1), o daquele que ousa dizer o nome do seu desejo homoerótico.
Assim sendo, respeitando as condições em que estes textos
nasceram, os objetivos e os projetos dos seus autores, não estamos,
portanto, reiterando o próprio valor da obra literária, na sempre atual
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lição do mestre Cândido? Para o crítico brasileiro, a Literatura constitui
uma
[...] manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há
povo e não há homem que possam viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de
entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Assim como todos sonham
todas as noites, ninguém é capaz de passar as vinte e quatro horas do dia sem
alguns momentos de entrega ao universo fabuloso. O sonho assegura durante o
sono a presença indispensável desse universo, independentemente da nossa
vontade. E durante a vigília a criação ficcional ou poética, que é a mola da literatura
em todos os seus níveis e modalidades, está presente em cada um de nós, analfabeto
ou erudito – como anedota, causo, história em quadrinho, noticiário policial,
canção popular, moda de viola, samba carnavalesco. Ela se manifesta desde o
devaneio amoroso ou econômico no ônibus até a atenção fixada na novela de
televisão ou na leitura corrida de um romance.
Ora, se ninguém pode passar vinte e quatro horas sem mergulhar no universo da
ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece
corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação
constitui um direito. (CANDIDO, 2004, p. 174-175).

Colocadas as ideias desta forma, entendemos que se faz necessária
a escrita de uma história da literatura homoerótica portuguesa,
contemplando necessariamente, mas sem qualquer imposição hierárquica,
as manifestações ficcionais contemporâneas, posto que, nelas, podemos
observar muitas das questões atuais sendo colocadas como pontos de
reflexão e crítica. Para além dos nomes aqui citados, ainda outros
caberiam, como Miguel Vale de Almeida e sua EuroNovela, ou, ainda,
Leonor Campos, com seu romance epistolar Alice e o abismo. Mas
estes, afinal, ainda que estejam de acordo com o nosso foco de estudo e
caibam nestes outros olhares de Eros, ficam para um outro momento e
num outro texto.
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Resumo: O trabalho analisa as obras de Augusto Abelaira, António Lobo
Antunes e Lídia Jorge, tendo por finalidade compreender o estatuto
político-epistemológico e estético do romance português pós-74. Para
tanto, recorre ao exame das categorias História, ideologia e utopia,
considerando os diversos aportes teóricos para analisar as características
dos romances selecionados. Romance polifônico negativo é a
denominação dada que sintetiza as obras em estudo, conforme suas
peculiaridades estruturais.
Palavras-chave: Romance polifônico negativo; história; ideologia ironia.

Abstract: This study analyzes the works by Augusto Abelaira, António
Lobo Antunes and Lídia Jorge in order to understand the political,
epistemological and aesthetic principles of post-74 Portuguese novel.
History, ideology and utopia categories will be examined, considering
the several theoretical contributions to analyze the characteristics of the
selected novels. Negative polyphonic novel is the denomination which
synthesizes the works in this study according to their structural peculiarities.

Keywords: Negative polyphonic novel; history; ideology irony.
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Em depoimento sobre sua obra, o escritor português Augusto
Abelaira afirma que procura seguir um caminho essencialmente irônico
para alcançar o que denomina de “utopia irônica”. (SERELLE, 1997, p.
283) A resposta é compatível com a estrutura de seus romances que,
condicionados pela ironia, procuram problematizar ao máximo a
representação dos discursos e dos fatos narrados.
Embora com características narrativas distintas, os romances de
António Lobo Antunes e Lídia Jorge são igualmente assinalados pela
ironia. A redenção humana pretendida através de acordos coletivos
solidários é posta em dúvida pelos três romancistas. Nesse sentido, ironia
e utopia contrapõem-se, sendo a conjunção teórica das duas categorias
um paradoxo. O discurso irônico aproxima-se do ceticismo; a imaginação
utópica historicamente preconiza mundos melhores.
Em Utopia, Thomas Morus, após avaliar negativamente a
sociedade, discorrendo sobre as causas que levam à desigualdade social,
informa, através da personagem Rafael Hytlhoday, leis, normas e
comportamentos que conduzem à harmonia societária na ilha da Utopia.
De acordo com Morus:
A igualdade é, creio, impossível num Estado em que a posse é particular e absoluta;
porque cada um se apóia em diversos títulos e direitos para atrair para si tudo
quanto possa, e a riqueza nacional, por maior que seja, acaba por cair na posse de
um reduzido número de indivíduos que deixam aos outros apenas indigência e
miséria. Eis o que invencivelmente me persuade que o único meio de distribuir os
bens com igualdade e justiça, e de fazer a felicidade do gênero humano, é abolição
da propriedade. Enquanto o direito de propriedade for o fundamento do edifício
social, a classe mais numerosa e mais estimável não terá por quinhão senão
miséria, tormentos e desespero. (MORUS, s/d. p. 75).

Ainda que haja a divulgação de um território em estado de
perfeição, identificam-se quantidades consideráveis de condicionantes e
contradições que desautorizam um viver paradisíaco. As personagens
utopianas minimizam o enriquecimento material, em contrapartida dão
valor à rusticidade da vida, sua simplicidade, baseada em valores sociais
firmes e vividos intimamente. O espaço de Utopia ignora o mal e o vício,
95

Livro Teia Literaria 5 REVISADO copia.pmd

95

13/12/2011, 15:50

Teia Literária 5

é transparente e agregadora, recusando a exclusão. Todo o homem é
bem vindo, todos possuem um lugar que acolhe todos com uma única
condição: de que as regras sejam aceitas e respeitadas.
O capítulo dedicado à guerra mostra que Utopia não se desfaz
das máquinas de guerra, sugerindo sentido irônico ao isolamento idílico
diante da necessidade do homem utopiano em dar contínua atenção aos
conflitos armados, uma vez que as diferenças sociais entre os povos
continuam. A narrativa da personagem Rafael Hytlhoday gradativamente
muda o tom: do otimismo triunfante desemboca na desconfiança irônica,
discorrendo sobre as dificuldades na sustentação de uma economia justa
e igualitária. Embora predomine cenário favorável, computado no sucesso
administrativo de Utopia, há uma perspectiva irônica ao funcionamento
da ilha.
A utopia está impregnada de ironia. A paradoxal conjunção das
duas categorias é necessária, já que bloqueia a instauração de sociedades
totalitárias, promotoras da exclusão em nome do funcionamento ordenado.
O discurso irônico questiona formas de pensamento que apelam à crença
absoluta.1 A ironia ausente leva a imaginação utópica a naufragar em
ideologias autoritárias.
Nessa perspectiva, as figuras da ironia e da utopia devem fazer
parte das relações sociais, sendo necessárias aos agrupamentos humanos
que sonham com igualdade e justiça. Como destaca Ricoeur (1991), há
um elemento irônico na utopia que fornece ferramenta crítica à realidade.
O acordo entre ironia e utopia, proposto por Augusto Abelaira,
embora pareça contraditório, constituindo-se em jogada irônica do autor,
evoca a necessidade de preservação do diálogo das duas categorias. Na
perspectiva de Fredric Jameson, “a missão da ironia foi, muitas vezes,
formulada como arma contra a imaginação utópica”, (JAMESON, 1997,
p. 125).
A ironia, para o crítico norte-americano, não deve ser observada
Maria Rita Kehl escreve: “As grandes formações totalitárias do século XX – nazismo e
stalinismo – dão-nos notícias de que as condições da prática de um mal sem limites se
encontram ali onde existe a convicção de que age em nome do bem absoluto.” (KEHL, 2002,
p. 90).

1
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como transcendental e trans-histórica, condicionando sua presença à
situação social. Segundo o autor, a ironia ocidental – vivida principalmente
pelo alto-modernismo – reflete um novo momento histórico, marcado
por duplo crescimento demográfico: a experiência das grandes massas
humanas na cidade industrial e a ampliação da população global, migrante
para os grandes centros urbanos devido ao novo imperialismo. Como
procedimento e característica do romance moderno em ascensão, a ironia
é resultado dessa transformação social que provoca súbita consciência
da multiplicidade. A multiplicidade de pessoas coexistindo determina uma
crise existencial na metrópole que acarreta a desvalorização radical da
experiência individual, definida por Jameson (1997) como ironia social,
estendendo-se para um segundo tipo mais político e ideológico.
Os ideólogos do modernismo desenvolvem o segundo tipo de ironia.
Artistas e escritores, no repúdio à burguesia e à sociedade de mercado,
adotam a ironia como mecanismo de resistência. Através do jogo do
discurso irônico, afastam o fantasma de classe da qual originam,
impedindo, ao mesmo tempo, aliança séria com outra classe social.
Segundo Jameson, a ironia social, resultado da desvalorização de
experiência e dos valores do indivíduo numa sociedade de massas, é
transferida para ironia discursiva que procura assegurar a neutralidade
de qualquer compromisso fundamental pessoal e político, possibilitando,
de forma simultânea, a “persistência de uma postura social de oposição
contemplativa e puramente estética”. (JAMESON, 1997, p. 125).
Jameson critica os intelectuais modernistas, atribuindo a eles
atitudes distanciadas da sociedade, criticando a ausência de intervenções
políticas concretas. Embora correta a observação, a recusa à ação política
gera um aspecto interessante: a presença de um patrimônio artístico que
eleva, sob o ponto de vista da representação estética, a crítica aos valores
disseminados pela sociedade. A prática da escrita modernista culmina
em experiências literárias com repercussões teóricas e sociais
importantes.
Evasão e distanciamento como configurações do ato da leitura e
da escrita acabam por fornecer uma das características centrais da utopia:
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a fantasia de uma nova realidade. Nessa dimensão simbólica, as narrativas
de ficção são interessantes, pois fomentam a imaginação, não somente
como simples sonhos fora da realidade, mas como criação de mundos
distintos das leis convencionadas pela aparência imediata.
Nesse sentido, Paul Ricoeur prevê o potencial heurístico e utópico
da ficção literária. Através do uso da linguagem e da imaginação,
estabelecido num “jogo livre de possibilidades, num estado de nãocompromisso em relação ao mundo da percepção ou da ação”, (RICOEUR,
s/d. p. 219) o texto literário adquire importância ideológica e utópica. É
sob o estado do não-compromisso que ensaia novas ideias, valores e
modos de estar no mundo, configurando-o através da livre iniciativa da
estrutura narrativa.
A força heurística da ficção está na capacidade de abrir e
desenvolver novas dimensões da realidade. O texto literário está na
anulação da percepção que, paradoxalmente, condiciona “um aumento
da nossa visão das coisas” (RICOEUR, s/d. p. 221), possibilitando a
aproximação da ficção com a noção de utopia. Com sua peculiaridade
estrutural, a ficção suspende provisoriamente o real empírico imediato
para poder alcançá-lo, provocando, de maneira particular, as ações
humanas.2
Nesse sentido, as razões históricas não encerram as perspectivas
antropológicas da literatura e o papel da ironia nas relações entre homem
e mundo. Além de expressar os sentimentos de uma pequena-burguesia
orientada intelectualmente, isolada enquanto grupo, mantendo, através
do trabalho teórico-artístico, o único vínculo social, a ironia igualmente
traduz razões de ordem existencial, resultado da ausência de respostas
ao desconhecido ou da convicção de certezas inevitáveis, geradoras da
inquietação humana.
O processo hermenêutico proposto por Ricouer com o objetivo de mostrar a natureza e
função da ficção desenrola-se em três momentos que se renovam continuamente numa
espiral infinita. A experiência viva do real representada na configuração textual alcança seu
destino na recepção que, ao refigurar as imagens fornecidas, encontram-se outra vez com o
real, possibilitando um modo de estar no mundo distinto. O círculo hermenêutico é
continuamente ativado pela interação dialética dos três momentos, marcada pelo que o autor
chama de a tríplice mímese.

2
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Nos romances de Augusto Abelaira, António Lobo Antunes e Lídia
Jorge, a resposta positiva é a negação irônica, termo que põe em
questionamento o coroamento perfeito e acabado da sociedade humana.
As dissoluções sociais, amorosas e políticas, narradas com ironia e
desencanto, predominam em suas narrativas. A denúncia da opressão
material e política sem o anúncio de soluções firmes caracterizam os
enredos que, envolvidos por um reflexo crítico-produtivo das relações,
põe em questão a história num contexto particular. Como alento positivo,
a figura da utopia está fadada ao fracasso nas obras dos três escritores.
A escrita irônica auto-reflexiva e desencantada apresenta-se como
estratégia mobilizadora no capitalismo globalizado. Num universo social
marcado pelo encantamento dessublimador do consumo e do fetichismo
tecnológico, o romance polifônico negativo, distante de ser visto como
elitista, revela-se como fenômeno crítico exemplar. Numa sociedade em
que não há exigência de recusa das necessidades mais íntimas, a energia
narrativa deve ser calcada na determinação negativa, expressão singular
de uma literatura promotora de esperanças não-concretizadas e
promessas traídas.
A condição indispensável para a polifonia é a pressuposição de
sujeitos livres, investidos de plenos direitos narrativos. Essa liberdade e
independência da palavra do outro são garantias fundamentais para a
obtenção da obra polifônica. Bakhtin observa que, no romance polifônico,
“as personagens não são apenas objetos do autor, mas os próprios sujeitos
desse discurso diretamente significante.” (BAKHTIN, 1997, p. 4) A
peculiaridade estrutural da polifonia é marcada pela incorporação das
múltiplas vozes sociais que, afetadas pela materialidade física e ideológica
dos signos, provocam a reflexão das ideias e do mundo.
Esse diálogo interior crítico permite a contínua formação e
interrogação do homem, desautorizando uma relação mecânica da
consciência com o universo social. Nesse sentido, a polifonia está
condicionada ao conflito que gera transformação e originalidade,
adquirindo caráter renovador. A hibridização material discursiva polifônica
produz algo que já não é o conteúdo pensado nem o sujeito pensante,
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instaurando a possibilidade quase infinita de ideias e soluções. Nessa
perspectiva, há, na polifonia, um sentido utópico ao permitir resultados
novos a partir da relação entre consciência e mundo.
Todavia, a dimensão múltipla vista positivamente deve receber um
olhar menos eufórico quando inserida em determinados contextos. Nesse
caso, a carnavalização paródica, o dialogismo, a polifonia eleitos por
Bakhtin como categorias exemplares da subversão social e artística
devem ser mediadas pela determinação negativa, uma vez que, no
capitalismo tardio, o processo de transgressão pode se converter apenas
em oportuno momento para dar sequência à preservação das
desigualdades econômicas. A evocação da palavra negativa, extraída da
expressão dialética negativa, de Adorno, pretende assegurar uma
percepção extremada, postulando uma recusa radical aos valores
disseminados pelo sistema.
A confluência da polifonia expressa por Bakhtin e a dialética
negativa formulada por Adorno possibilita contradições exemplares que,
mediadas pela experiência individual e coletiva, alcançam um processo
crítico auto-reflexivo devastador das formas culturais e sociais
hegemônicas. Dessa forma, a síntese que opera tal acordo manifesta-se
no termo polifonia negativa, metáfora da interpelação continuada dos
reflexos da relação sociedade e produção cultural.
Os ensinamentos teóricos de Adorno e Bakhtin oportunizam uma
percepção do estético e do político hoje, equilibrando-se nas falhas e
vantagens de suas argumentações. Polifonia e dialética negativa são
categorias que dão uma resposta plausível às relações entre arte e
sociedade.
A ficção polifônica negativa dessublima as estratégias da cultura
da sociedade da mercadoria. A imaginação crítica é subsidiada por uma
ironia auto-reflexiva que põe as obras analisadas como referências
significativas em seus espaços específicos de atuação, exigindo, devido
ao modo empregado na estruturação da matéria narrativa, um leitor
preparado. A tonalidade paródica e pessimista dos romances reage contra
as ofertas tentadoras de uma sociedade organizada injustamente.
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Nesse sentido, o escritor Lobo Antunes admira-se com as vendas
extraordinárias de seus romances, uma vez que a escrita corrosiva que
permeia sua obra contrapõe-se aos mitos identitários da sociedade
portuguesa. A questão, examinada sob outra perspectiva, revela que o
sucesso de seus livros talvez indique o interesse de um campo ideológico
específico descontente com o rumo da cultura num contexto dominado
pelo mass media. A representação trágico-cômica de um Portugal
corrupto e miserável funciona como espaço crítico às estruturas sociais
vigentes. Dessa forma, a exposição do fracasso nacional reprime a falácia
exultante do poder, sempre disposto a minimizar a realidade
economicamente injusta.
Tomada sob ponto de vista de sua estrutura ontológica, a narrativa
de ficção, desvinculada das exigências pragmáticas imediatas da
comunicação, projeta-se como fenômeno ideológico especial, reagindo,
de forma livre, contra o aprisionamento da imaginação. Num
redobramento paródico exaustivo de tal pressuposto, os romances de
Abelaira, Lobo Antunes e Lídia Jorge reagem contra a uniformização
superficial estimulada pelos produtos culturais dos meios de comunicação
de massa. Não estando submetidos totalmente à avaliação mercadológica,
desencarcerados da economia de massa, tais narrativas expõem, com
liberdade, sua crítica, utilizando-se de estratégias experimentais que, ao
mesmo tempo em que aproximam o leitor, levam-no ao encontro de
procedimentos retóricos e linguísticos exigentes. As obras dos três
romancistas, articuladas com ironia e desencanto, constituem-se em
resistência aos valores culturais hegemônicos espalhados através da
publicidade. O crítico e escritor italiano Claudio Magris (2001), destaca
a importância desses gestos narrativos na busca de uma sociedade justa
e fraterna:
El desencanto es una forma irônica, melancólica y aguerrida de la esperanza:
modera su phatos profético y generosamente optismista, que subestima fácilmente
las pavorosas posibilidades de regressión, de discontinuidad, de trágica barbarie
latentes em la historia. (MAGRIS, 2001, p. 15).
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Quanto ao processo de estruturação narrativa, Abelaira insere
continuidades descontínuas que lançam o leitor numa profusão de
hipóteses, sendo quase todas recusadas. O território textual abelairiano
é afetado pelo paradoxo que, assinalado pela ironia auto-reflexiva, expõe
ao fracasso e à incompletude as escolhas realizadas.
Diante dos constantes desmentidos narrativos, o leitor pode
equivocar-se ao seguir determinado argumento analítico. Em
contrapartida, o exaustivo desnudamento textual pode comprometer a
leitura, conduzindo-a ao desinteresse. Um dos trunfos do romance
abelairiano é a provocação da auto-estima do leitor que, ameaçada quanto
ao acompanhamento da história, rende-se ao desafio, dando sequência
às polêmicas, num contínuo entretenimento crítico. Levada ao extremo,
auto-reflexividade impõe limites à interpretação, insinuando, através das
manobras do jogo intertextual, a incompetência do leitor e a sofisticação
do discurso narrativo. O romance abelairiano caracteriza-se pela tentativa
de desmistificação absoluta de qualquer teoria e estratégia narrativa,
enredando-se em sucessivos paradoxos.
Os romances de Lobo Antunes destacam-se pelo cenário irônico
das desilusões. Sinalizados pela doença, solidão e morte, frustram
expectativas de redenção pessoal ou coletiva. A ruína ascende
consciências que interrogam com voracidade e obsessão permanentes
as ações individuais e históricas. Afetada por uma memória autoflageladora que traz à tona fragmentos da vida manchados pela miséria,
pela violência e por opções equivocadas, a narrativa antuniana expõe
todo universo social e individual a crise identitária e ideológica, resultado
de contínuas perversões e maldades grotescamente encenadas.
O corpo nacional e familiar é assinalado pelo desencanto e ironia
na obra antuniana. Os vestígios e rastros deixados são a amargura e o
preconceito, examinados com riso mórbido. A queda moral e material é a
matéria da escrita que revela uma galeria de espetros humilhados que,
em meio a penitentes lamentos, confessados com nojo e revolta, refletem
um estado de loucura social. Através do cortejo de vozes traumatizadas
pelo espaço político e familiar, os romances de Lobo Antunes cantam a
desagregação nacional. A descida infernal transforma-se na
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aprendizagem da agonia que, a cada estágio pedagógico, depara-se com
a capacidade humana para a humilhação e a ofensa.
A exacerbação negativa dos acontecimentos pode trazer prejuízos
à estrutura narrativa. A ausência de sinal algum de felicidade individual e
coletiva põe em risco a representação, dando perspectiva inverossímil
ao real retratado. A deformação excessiva da realidade é uma das
provocações prediletas de Lobo Antunes que pretende ferir
profundamente o desejo de repouso e entretenimento. Escrever com
sangue, metáfora utilizada por Nietzsche para se referir ao seu processo
espiritual de escrita, serve de referência aos romances do autor português.3
Os romances de Lídia Jorge derivam da rememoração envolvida
pela paixão trágica e pela ironia identitária. Suas figuras centrais
equilibram-se em contradições, apreendidas nas multiplicidades sócioespaciais, geradas no trânsito histórico e no viver cotidiano. As narrativas
da escritora enfatizam especialmente as vozes silenciadas pela história.
A identidade textual é caracterizada pelo exercício da auto-reflexão crítica,
incentivadora do questionamento histórico e artístico. Embora a cada
romance haja opção distinta no domínio da voz narrativa, predomina a
focalização feminina, inferindo sobre os episódios valorações ideológicas
que problematizam questões ligadas às relações de gênero.
O registro escrito, - através de diários, anotações, rascunhos -,
cumpre papel importante na reavaliação da história da nação e das relações
familiares e amorosas na obra jorgeana. A capitalização de segredos,
trocas e desejos é perseguida pelas narradoras femininas. A memória
oral e escrita salvaguarda suas figuras das inquietações genealógicas e
identitárias. O escrever fortalece o eu feminino, possibilitando a ocupação
de um espaço próprio diante da opressão social e da crise identitária.
Nos romances jorgeanos, a luta pela afirmação da diferença é
travada através dos riscos da experiência narrativa e existencial. O vivido
e o narrado, refletidos com ironia, paixão e desalento, são dialeticamente
Nietzsche escreve: “De todo o escrito só me agrada aquilo que uma pessoa escreveu com seu
sangue. Escreve com sangue e aprenderás que o sangue é o espírito.” (NIETZSCHE, s/d,
p.54.).
3
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constituídos pela escrita, mecanismo de ruptura, de emoção e superação.
A auto-reflexividade insurge-se contra um universo desigual social e
politicamente. O suplemento narrativo-feminino rompe com a “ordem
natural das coisas”.
A escrita irônica auto-reflexiva e desencantada é a vocação utópica
do romance polifônico negativo. Na visão de Terry Eagleton, tal função
reflete apenas um estado social em que artistas e intelectuais dão
preferência à reflexão crítica, abstendo-se do empenhamento a uma
prática ideológica transformadora. Segundo o autor inglês, a atitude autoreflexiva irônica se deve a “má-fé deliberada de uma sociedade que não
se deixa enganar por suas próprias e pretensiosas racionalizações”.
(EAGLETON, 1997, p. 46). Eagleton mostra o lado político conservador
da ironia e da auto-reflexão ao colocá-lo como característica de um novo
tipo de sujeito ideológico “que não é vítima infeliz da falsa consciência,
mas sabe exatamente o que está fazendo e, mesmo sabendo, continua a
fazê-lo.” (EAGLETON, 1997, p. 46). Nessa medida, esse sujeito parece
imune à critica ideológica, presumindo que os agentes sejam totalmente
senhores de suas próprias motivações. Peter Sloterdijk chama de “falsa
consciência esclarecida”, resultante do “ambiente cínico do pósmodernismo em que somos todos espertos, astutos e sabidos para sermos
trapaceados, por um momento que seja, por nossa própria retórica oficial.”
(EAGLETON, 1997, p. 46).
Em contrapartida, Paul Ricouer chama a atenção para o significado
expressivo da reflexividade cuja essência é capacitar o entendimento
para os limites da nossa condição ideológica. Como destaca o filósofo,
só sabemos que estamos enredados no círculo ideológico “porque temos
a capacidade de refletir sobre nossa situação.” (RICOEUR, 1991, p. 505).
Este processo de suspeita que teve início há séculos e transformou-nos,
fez com que tornássemos cautelosos nas nossas crenças, por vezes ao
ponto de nos faltar coragem, professando ser apenas críticos e não
empenhados. As “pessoas se encontram agora mais paralisadas do que
cegas.”, podendo, “ser nossa ideologia o que nos leva a reagir como
reagimos.” (RICOEUR, 1991, p. 505).
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A auto-reflexividade irônica presente nos romances polifônicos
negativos funciona como ajuste moral do sujeito sobre si e sobre o processo
histórico, revelando limitações, denunciando o pensamento autoritário e
a falta de transcendência. A reflexão irônica também relativiza a
autonomia social do sujeito. O uso da auto-reflexão como categoria a
serviço do cinismo ideológico não anula seu potencial crítico e criativo no
âmbito artístico.
A recusa do potencial inventivo da escrita irônica e desencantada,
relegando-a ao virtuosismo do “artista pequeno-burguês” auto-esclarecido,
é inadequada quando se depara com a crítica ideológica efetuada pelos
romances polifônicos negativos. A paródia contesta o discurso afirmativo
do poder. A ambivalência da escrita irônica proporciona sentimentos de
autonomia crítica ao sugerir questionamentos permanentes acerca da
realidade representada e do eu.
A valorização do romance português polifônico negativo está em
pôr em descrédito a homogeneidade absoluta e uniforme das ideologias,
mostrando as complexidades das relações humanas e seus múltiplos
interesses. Sua escrita é paradoxal, paródica e pessimista. A crença e a
descrença motivam a contradição e polêmica permanentes,
problematizando a imaginação utópica positiva. Fredric Jameson escreve
que a
literatura utópica do passado, geralmente positiva, trazia todas as marcas da
compensação e da negação, reprimindo o que os seus mecanismos de fantasia não
eram capazes de processar, deixando de fora o negativo e o corpo, o sofrimento e
a morte, assim como tudo que não pudesse ser resolvido nas relações interpessoais.
(1997, p. 84).

O ceticismo assinala a escrita dos escritores aqui mencionados,
ainda que em distintos graus. Doutrinas científicas, políticas e religiosas
são postas sob suspeita e descrédito.
No romance abelairiano, narradores e personagens não se sentem
convencidos e seguros, não confiando em discurso teórico e ideológico
algum. Tornam-se, por vezes, reféns do acaso e da arbitrariedade do
sistema social em vigência.
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Na obra antuniana, o autoritarismo salazarista, a guerra, a revolução
e a pregação econômica capitalista afetam narradores e personagens.
Maldade e ignorância misturam-se, revelando desconhecimento e
manipulação do quadro político.
Nas narrativas de Lídia Jorge, a problematização das opções
ideológicas de narradores e personagens é recorrente, mostrando seus
equívocos frente à realidade. As personagens da autora vivem sob o
impacto das transformações históricas e espaciais que as contagiam
trágica e ironicamente. A sabedoria instintiva afeta as narradoras
femininas. Um cotidiano de mudanças e dificuldades é vivido alegre e
tristemente pelas mulheres. A busca de afirmação identitária é uma das
cenas centrais do romance jorgeano, mostrando a difícil travessia do
corpo masculino e feminino diante das feridas deixadas pela história das
relações entre Portugal e África.
A ideologia de narradores e personagens do romance polifônico
negativo caracteriza-se pela polêmica, dúvida e desencanto. Suas figuras
mostram-se céticas, inseguras e irônicas, divididas entre o questionamento,
a crise e o fracasso. No entanto, adverte, com ironia, a personagem
Jorge Fonseca, em Deste modo ou daquele (1990): “o fracasso produz
conhecimento” (ABELAIRA, 1990, p.45). Em decorrência, pode-se afirmar
que motiva soluções; logo, promove desejos de concretizar sonhos
aparentemente desprestigiados.
O caminho de um mundo justo, igualitário e fraterno deve ser
compartilhado com o olhar irônico auto-reflexivo e desencantado,
necessário para contrapor-se à crença irrefletida. Cláudio Magris escreve:
“A esperanza no nace de una visión del mundo tranquilizador y optimista,
sino de laceración de la existencia vivida y padecida sin velo, que crea
una irreprimible necesidad de resgate.”(MAGRIS, p. 2001).
Olhares desolados e irônicos remetem-nos dialética e
polifonicamente para a possibilidade de aspiração de um modo de vida
livre e igual. Revoluções futuras passam pela distribuição mais igualitária
da produção material e intelectual, sugerida, mesmo que negativamente,
pelo romance português polifônico negativo.
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A versão negativa da polifonia suspende e interroga o encontro
harmonioso de vozes sociais, pretensamente vividas alegremente em
igualdade de ação e oportunidades. Os polos positivos e negativos
hibridizam-se, num processo contínuo de territorialização e
desterritoralização ideológica, aprendendo na materialidade do cotidiano
e na reflexão teórica, os traçados da identificação e da transformação
contraditadas com ironia e desencanto. O romance polifônico negativo
representa artisticamente os efeitos qualificados da relação, propondo,
através da auto-reflexão irônica-negativa de Augusto Abelaira, Lobo
Antunes e Lídia Jorge, uma avaliação crítica do universo social.
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O EROTISMO E AS REPRESENTAÇÕES DO
FEMININO NA POESIA DE PAULA TAVARES
Mailza Rodrigues Toledo e Souza*
Universidade de São Paulo

Resumo: Neste artigo propomos uma leitura da obra Ritos de Passagem
(1985), da poeta angolana Paula Tavares, sob o viés do erotismo pontuando
em seus poemas o modo como a autora estabelece a promoção da
emancipação feminina, associando a construção erótico-poética à
construção da cidadania, de ângulo simultaneamente literário e sócioexistencial.
Palavras-chave: Erotismo; poesia; emancipação feminina.

Abstract: In this article we consider an interpretation of the work
Ritos de Passagem (1985), by Angolan poet Paula Tavares, under
the point of view of the eroticism present in her poems as the way the
author establishes the promotion of the feminine emancipation,
associating the erotic-poetical construction to the citizenship
construction, from a simultaneously literary and social-existential
angle.
Keywords: Eroticism; poetry; feminine emancipation.
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Ritos de Passagem (1985) é a obra inaugural de Paula Tavares.
O volume reúne vinte e quatro poemas escritos no período de 1983 a
1985, época em que o país encontrava-se em intensa turbulência política.
Já não era mais a luta pela independência, mas sim pelas transformações
imaginadas pelos que lutaram por ela. Ainda se acreditava na utopia.
Nesse contexto, era preciso também uma outra reinserção da mulher na
sociedade e na literatura, rompendo com aquele modelo da era colonial,
em que a imagem da mulher na literatura era sempre associada à imagem
da terra e da Mãe África, ou seja, ela era sempre vista como um corpo
coletivo, cuja função social era “parir” novos soldados.
Nesse momento em que Angola se reinventava politicamente, a
poesia de Paula Tavares cria um novo jeito de representar a identidade
nacional de seu povo e, em especial das mulheres de Huíla, sudoeste de
Angola, região dos povos Muílas, onde nascera. Era a hora de dar voz a
essas mulheres silenciadas por tantos séculos, e a poetisa o faz,
inaugurando uma poética que guarda íntimas relações com o corpo
feminino, antevendo aquilo que Félix Guattari iria preconizar em 1989,
em Les trois ecologies. Segundo esse filósofo francês, “o equilíbrio global
só será alcançado se houver um redimensionamento das articulações do
ser humano com o meio ambiente, a sociedade e com sua própria
subjetividade”, (GUATTARI, 2006, p. 8).
É exatamente essa a integração revelada nos Ritos de Passagem,
através de uma poesia que alinhava ecologia/eroticidade/subjetividade.
O livro estrutura-se em vinte quatro composições curtas, agrupadas em
quatro partes. A primeira, intitulada “Cerimônia de Passagem” apresentase como uma pequena composição isolada; a segunda, sob o título “De
cheiro macio ao tacto”, já sugerindo a travessia sensorial olfato – tato,
compõe-se de nove poemas, cujos títulos recorrem a elementos do reino
vegetal. Ainda no sentido de travessia – passagem do vegetal para o
animal/humano – a terceira parte, intitulada “Navegação circular”, é
composta por outros quatro poemas que suscitam os ciclos existênciais
em metáforas: a abelha, a flamingo, o cine-olho da vaca, os bois de Huíla;
na quarta parte “Cerimônias de Passagem” – síntese das outras três –
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sete poemas, alguns mais curtos outros mais extensos, nos quais se cumpre
a grande interrogação existencial. Não sendo possível estabelecer a leitura
de todos os poemas, dada a natureza deste trabalho, selecionamos aqueles
que melhor representam a nossa proposta de leitura.
A memória, a temática erótica e a exaltação advinda da
independência angolana perpassam toda a obra, seja de modo mais direto
ou mais alegorizado, sob a forma de um erotismo poético, que relaciona
um conjunto de signos e figuras que representam a vida pulsante da
natureza e do corpo, recriando a realidade da mulher e, ao mesmo
tempo, mudando as feições da poesia angolana de autoria feminina,
trazendo para o primeiro plano a construção da subjetividade feminina,
denunciando os seus desejos, frustrações, alegrias, dores e seu
erotismo, até então preterido em virtude de sua função de procriar.
Portanto, embora haja uma outra priorização no seu enfoque, ao
trazer para sua poesia as tradições, os ritos e os valores africanos, Paula
Tavares não permite que se perca de vista a função social da literatura,
característica das gerações anteriores, mas ao mesmo tempo, denuncia
o sexismo presente em muitas dessas tradições, que silencia as
particularidades, angústias e sonhos das diferentes mulheres. Podemos
pensar que, a partir dessa poesia, a voz do feminino vai do silêncio ao
grito: “VOU / para o sul saltar o cercado.” (TAVARES, 2007).
Já no poema de abertura “Cerimônia de Passagem”, até pelo título,
se percebe o tom ritualístico da obra e, pela estrutura do poema, uma
nova proposição de leitura desses ritos:
“a zebra feriu-se na pedra
a pedra produziu lume”
a rapariga provou o sangue
o sangue deu fruto
a mulher semeou o campo
o campo amadureceu o vinho
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o homem bebeu o vinho
o vinho cresceu o canto
o velho começou o círculo
o círculo fechou o princípio
“a zebra feriu-se na pedra
a pedra produziu lume” (TAVARES, 2007, p. 14).

Nos dois primeiros versos os signos “ferir” e “lume” já nos remetem
para o campo semântico do erotismo, pois o ato de ferir-se sugere o
“sangue”, apresentado no verso seguinte, e o ‘lume’ semelhante ao “que
acontece com a convulsão erótica: ela libera órgãos pletóricos num jogo
cego que suplanta a vontade ponderada dos amantes” (BATAILLE, 1987,
p.86), observa-se que este movimento erótico não descarta, porém, o ato
de procriar, embora Bataille diga que o sexo com a finalidade de procriação
nada tem a ver com o erotismo, a poeta concilia estas possibilidades na
alusão à fertilidade, através da imagem da zebra que estabelece um jogo
de “oposições complementares” sugeridos pela “imagem dialética da
fertilização, em preto e branco” (ABDALA JUNIOR, 2003. p.225), como
também pela sua disposição na estrutura do poema: os dois dísticos
idênticos, “abrem” e “fecham” o poema que introduz estes “ritos de
passagem”. Valendo-se de tais recursos estéticos e temáticos, a poetisa
instaura e renova o diálogo com as literaturas anteriores.
Além disso, os versos seguintes são sínteses apresentadas de par
em par, colocando em cena vários processos existenciais iniciados pela
rapariga/mulher , homem/velho, mais uma vez ressaltando que, dentro
das novas perspectivas feministas, a mulher é situada em posição de
igualdade com o homem, para isso criou-se a categoria de gênero que
“enfatiza o sistema de relações que pode incluir o sexo, mas que não é
exclusivamente determinado por ele” (CASTELL, 2008, p. 36), daí o
enfoque ao erotismo da mulher, pois somente assumindo-se como um
ser sexual, ela poderá assumir como um sujeito social que contribui
ativamente para girar as engrenagens do mundo.
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A imagem da zebra é também uma forma de metaforizar essa
harmonização masculino/feminino, dois polos contrários que se
complementam, como a “dialética”, sugerida nas listras em preto e branco,
dispostas com beleza e perfeição no animal. É importante notar que o
“lume” é produzido pelo toque involuntário, ou mesmo acidental, entre
dois universos mineral/animal que resulta na fertilidade, principalmente,
numa fertilidade poética, capaz de concentrar toda a dinâmica existencial
em apenas doze versos.
Essa imagem de dinamismo do tempo mítico circular está presente
em toda a obra, figurativizando as diversas travessias existenciais da
humanidade, a partir do modelo angolano, pois ao beber o vinho, metáfora
do sexo, o homem “cresceu o canto”, ou seja novos círculos existenciais
são iniciados, sugestão que fica patente, quando os mesmos versos fecham
o poema reiterando a ideia do eterno retorno.
Esse retorno circular é reiniciado na segunda parte do livro
denominada “De cheiro macio ao tacto”, composta por nove poemas
com nomes inspirados em elementos vegetais, através dos quais a poeta
faz alusão à sexualidade feminina. O primeiro dessa série,é o poema “A
abóbora menina”:
Tão gentil de distante, tão macia aos olhos
vacuda, gordinha,
de segredos bem escondidos
estende-se à distância
procurando ser terra
quem sabe possa
acontecer o milagre:
folhinhas verdes
flor amarela
ventre redondo
depois é só esperar
nela desaguam todos os rapazes. (Ibidem, p. 18).

Na visão de mundo da cultura banto, base da cultura angolana,
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todos os seres vivos e elementos da natureza têm em comum uma energia
vital que os torna semelhantes, devendo serem igualmente respeitados.
No poema acima, percebemos que há uma comunhão da poetisa com
esta visão de mundo ao personificar essa ‘abóbora” que é uma menina
que pretende ser mulher “procurando ser terra”.
Paula Tavares, mais uma vez dialoga com as gerações anteriores,
ao trazer para a cena poética a temática da fertilidade, mediante a
simbologia desse fruto – Segundo Chevalier e Gheerbrant (2003, p. 06),
a abóbora é “fonte de vida [...] símbolo da regeneração [...] abundância
e fecundidade” – e a dicotomia estabelecida em sua descrição: “macia”,
“vacuda”,”gordinha” que conota, inicialmente, as formas femininas, vai
atingindo, num crescendo, conotações do amadurecimento erótico
feminino, até o seu ápice: “nela deságuam todos os rapazes”. (TAVARES,
2007, p. 18).
Em toda essa parte do livro prevalece esse diálogo com a tradição,
através da temática da fertilidade metaforizada por elementos regionais,
em especial os frutos, num total de nove poemas/elementos, sendo que
seis metaforizam a mulher: “A abóbora”, “A anona”, “A nocha”, “A
nêspera”, “A manga”, “O mamão”; e três trazem sugestões ambíguas,
relativas ao homem ou à mulher: “O maboque”, “O mirangolo”, e “O
matrindindi”. Mas também se estabelece o diálogo com a crítica feminista
pós-moderna, segundo a qual o corpo é visto como um portal da
subjetividade, assim, ele deixa de ser apenas uma essência biológica fixa
ou uma entidade histórica, passando a ser problematizado como uma
interface entre o biológico e o social, “entre o campo sociopolítico e a
dimensão subjetiva (BRAIDOTTI, 1992, p.63).
A própria estrutura e disposição desses poemas, intercalando os
gêneros, apontam para essa tendência dos estudos sobre mulheres, na
qual se permite vislumbrar as formas de convergência entre erotismo e
feminismo.
No poema “A manga” por exemplo, o patamar erótico é ainda
mais elevado, principalmente se observarmos que essa fruta, pela sua
forma meio ovular e os seus fios pode facilmente ser comparada ao
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órgão genital feminino, que também tem formato semelhante e é coberto
por pelos pubianos assim como a manga é por seus fios:
Fruta do paraíso
companheira dos deuses
as mãos
tiram-lhe a pele
dúctil
como, se, de mantos
se tratasse
surge a carne chegadinha
fio a fio
ao coração:
leve
morno
mastigável
o cheiro permanece
para que a encontrem
os meninos
pelo faro. (Ibidem, p. 32).

Mais uma vez, a poetisa estabelece uma descrição minuciosa e de
caráter polissêmico da fruta em questão, a própria enunciação do ato de
saborear a manga “tiram-lhe a pele / dúctil”, nos remete ao ato erótico
pois, “toda concretização erótica tem por princípio uma destruição da
estrutura do ser fechado [...]” (BATAILLE 1987, p.17). Assim, a temática
erótica, nessa poesia, tem por finalidade, transformar a realidade social
através do resgate da subjetividade, ou seja, partindo de uma experiência
existencial do corpo, livre das peias do preconceito, pois ao final do poema
nota-se esse favorecimento do carnal, ao sugerir a prevalência do cio: “o
cheiro permanece/ para que a encontrem/ os meninos/ pelo faro”
(TAVARES, 2007, p. 32).
Essa representação metafórica do corpo feminino também está
presente no poema “O mamão”:
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Frágil vagina semeada
pronta, útil, semanal
Nela se alargam as sedes
no meio
cresce
insondável
o vazio... (Ibidem, p. 30).

Aqui, essa representação é feita de forma mais explícita já nos
primeiros versos: “Frágil vagina semeada/ [...] / Nela se alargam as
sedes”, seguindo para o vazio lacunar do gozo para o que esse espaço
está sempre pronto “pronta, útil, semanal” (TAVARES, 2007, p. 30).
Por outro lado, se pensarmos no mamão, enquanto um fruto da terra, a
imagem das sementes ganha conotações de fertilidade e, por extensão,
de perenidade. Mais uma vez, temos aqui, um entrelace sígnico que coloca
o ser feminino em novo modo de estar dentro das tradições. O erotismo,
ao desestabilizar o sujeito em sua individualidade, pela fusão com o outro,
encontra meios para eternizar a própria vida.
A terceira parte do livro, intitulada “Navegação circular”, é
composta por quatro poemas. Se na segunda parte, a poetisa privilegiou
as relações entre o humano e o vegetal, nesta, a busca pelo isomorfismo,
incide sobre o animal, mas o elemento erótico continua sendo a fio sobre
o qual se incidem tais relações, esse procedimento estético reafirma a
impressão de circularidade na obra de Paula Tavares, mas os seus círculos
não são simples, melhor dizendo, embora pareça redundante, são “círculos
esféricos”. Sim, para ler esses poemas tão fartos de poesia e erotismo,
corre-se o risco de ser redundante.
No primeiro poema dessa série, intitulado “Circum-navegação”, a
metáfora do masculino e do feminino já se estabelece no próprio título,
“o m e o n que une o sintagma composto são polos diferentes, embora
envolvidos pela sonoridade comum” (ABDALA JÚNIOR, 2003, p.233), mas
essa resignificação metafórica se atualiza ao longo dessa e também das
demais obras da autora, como um complexo, às vezes lúdico, mas acima
de tudo, incrivelmente poético “jogo de esferas”.
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Em volta da flor fez
a abelha
a primeira viagem
circum-navegando
a esfera
Achado o perímetro
suicidou-se, LÚCIDA
no rio de pólen
descoberto. (TAVARES, 2007, p.38).

Seguindo o elemento erótico como fio condutor de nossa leitura,
percebemos nos versos acima, uma perfeita representação poética do
que Bataille chama de “erotismo dos corpos”. Metaforicamente, os pontos
de contato entre os polos masculino e feminino, são restabelecidos, os
signos “flor” e “rio de pólen” na representação do elemento masculino; e
no signo “abelha”, principalmente em virtude de sua complexidade
simbólica, o elemento feminino. Isto posto, observemos na estruturação
das duas estrofes, nas quais somente os primeiros versos são iniciados
com maiúsculas sugerindo um movimento sequencial de
(auto)(re)conhecimento, realizado em duas etapas: em um primeiro
movimento a observação espacio-existencial (externo) “circumnavegando/ a esfera”; em um segundo, encaminha-se para uma introjeção
psico-existencial “suicidou-se LÚCIDA / no rio de pólen” (TAVARES,
2007, p. 38).
Dentre a complexidade simbólica do signo “abelha”, segundo
Chevalier e Gheerbrant, ela é “símbolo das massas submetidas à
inexorabilidade do destino (homem ou deus) que as acorrenta” (2003, p.
3), tal definição é bem compatível com a historicidade da mulher angolana
e, até certo ponto, em maior ou menor grau, com a trajetória histórica da
mulher em âmbito global no tempo e no espaço. Além disso, a abelha
também é símbolo de ressurreição, dado que nos remete a um outro
aspecto relevante na organização sociocultural africana, sobre o qual
nos esclarece Laura Padilha:
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O africano, mesmo hoje, percebe-se como uma parte integrante do universo,
tendo consciência de ser um com o cosmo. De certa forma, tal fato faz com que,
mesmo considerando a morte um desequilíbrio, perceba o imaginário que ela não
é um fim, mas um princípio, dentro das leis da ancestralidade. (PADILHA, 2002,
p.212).

O poema de Paula Tavares, portanto, nos permite fazer essa
configuração lírica do erotismo, principalmente se atentarmos para o
sentido de morte, em busca da continuidade, que o exercício erótico traz
simultaneamente à possibilidade de renovação da vida. Considerando o
contexto sócio-político angolano, no qual a mulher luta por uma nova
condição social, o contexto literário atua paralelamente representando a
urgência de se romper com os vínculos do colonialismo e estabelecer a
abertura para os caminhos da pós-colonialidade. Esta urgência é
representada no texto poético pelo “suicídio lúcido” da abelha, pois “a
morte de um é correlativa ao nascimento do outro”, (BATAILLE, 1987,
p.52), eis que surge, então, uma outra mulher através do autoconhecimento,
conquistando um novo espaço no seu contexto socio-político-existencial,
afinal:
A mulher que pensa e diz o erotismo livremente é a mesma que pensa e diz seu
papel, enquanto construtora da sociedade. São faces do mesmo processo. O
autoconhecimento erótico leva ao conhecimento do outro e do mundo, e à
consciência do poder de transformá-lo com vontade própria. (SOARES 1999,
p.58).

Na poesia de Paula Tavares, essa mulher é representada/
metamorfoseada nos elementos vegetais, animais e vegetais da natureza
e da cultura angolanas.
Na quarta parte do livro intitulada “Cerimônias de passagem”,
ainda perscrutando o aproveitamento poético do elemento erótico, vale
ressaltar o poema a seguir no qual percebemos a representação de uma
condição existencial da mulher análoga à política social:
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Desossaste-me
cuidadosamente
inscrevendo-me
no teu universo
como uma ferida
...
conduziste todas as minhas veias
para que desaguassem
nas tuas
sem remédio
meio pulmão respira em ti
o outro, que me lembre
mal existe
Hoje levantei-me cedo
Pintei de tacula e água fria
o corpo aceso
não bato a manteiga
não ponho o cinto
VOU
para o sul saltar o cercado (Ibidem, p.54).

Esse olhar análogo existencial, político e social, nos permite realizar
uma leitura também ambivalente. Se formos pela vertente existencial,
observamos que nestes versos, tanto irrompe a voz de um eu-lírico
feminino mulher “por inteira”, arrebatada de si mesma para desaguar-se
no outro “sem remédio”, assumindo aí conotações eróticas recorrentes
na poesia de PaulaTavares, problematizando também uma situação
existencial em que o eu-lírico, anulada em si mesma: “meio pulmão
respira em ti / o outro, que me lembre / mal existe” (TAVARES, 2007, p.
54), busca no outro reconhecer um “sentimento de continuidade possível
percebida no ser amado” (BATAILLE, 1987, p.19) pois que está ausente
em si “O corpo do outro é, portanto, a facticidade de transcendênciatranscendida, na medida em que se refere à minha facticidade” (SARTRE,
2003, p. 432).
No entanto, se tomarmos como diretriz o aspecto político-social,
poderemos ouvir a voz de Angola, ou mesmo da África, pois este
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fragmento é emblemático no que tange às questões identitárias, não
apenas da mulher, mas de todo o povo angolano e das demais ex-colônias,
cujo povo teve suas identidades quebradas, desconstruídas, e que luta
para resgatar sua dignidade individual, cultural e nacional.
É importante notar que o momento ou ato/ritual de ruptura da alienação
feminina, expressa inclusive no grafismo do texto, é igualmente válido para
ambas as leituras: “Pintei de tacula e água fria / o corpo aceso / não bato a
manteiga / não ponho o cinto” (TAVARES, 2007, p. 54).
Além da exploração do elemento erótico, Ritos de Passagem é,
sobretudo, a arena de um intenso e complexo diálogo entre a tradição e
a modernidade, onde se realizam diversas formas de simbolização
associadas à condição feminina em Angola. A matéria prima da poeta
são as tradições, os sons, as cores, os cheiros e os elementos concretos
da realidade do povo angolano em sua experiência social/existencial,
configura-se como uma poesia de resgate deste povo, engajada
especialmente em refletir sobre a posição da mulher dentro de uma
sociedade que se reinventa, tendo o passado e o futuro pesados numa
mesma balança para se construir o presente.
Finalmente, no último poema desse livro a imagem de um grande
falo é invocada, erotizando não apenas a mulher e a poesia, mas também
o sagrado solo angolano. Nessa “Cerimônia Secreta”, dentro de uma
perspectiva historiográfica de gênero, em que contempla-se a “construção
social das categorias do masculino e feminino, através de discursos e
práticas” ( SOIHET , 1997, p.111), podemos ler nesse poema uma
desconstrução das desigualdades de gênero, através de um arranjo
estético-semântico paradoxal, já insinuada no próprio título do texto, pois
relativiza signos que invocam formalidade e intimidade, respectivamente,
e dialoga com os demais textos ao construir uma cena ritualística eróticosagrada em que o elemento feminino é o alvo da transformação do
masculino:
Decidiram transformar
o mamoeiro macho em fêmea
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prepararam cuidadosamente
a terra à volta
exorcisaram o vento
e
com água sagrada da chuva
retiraram-lhe a máscara
pintaram-no em círculos
com
tacula
barro branco
sangue...
Entoaram cantos leves
enquanto um grande falo
fertilizava o espaço aberto
a sete palmos da raiz. (Ibidem, p.66).

Ao sujeitar o “mamoeiro macho”, a uma cerimônia ritualística, até
então designada à mulher, há um aspecto crítico em relação à fragilidade
das diferenças, pois para que o macho fosse metamorfoseado bastou
que, em um rito de passagem, lhe retirassem a “máscara” e o pintassem
“com tacula / barro branco/ sangue [...]” (TAVARES, 2007, p. 66) Mais
uma vez a poetisa surpreende inovando a tradição e, ao mesmo tempo,
reinstaura o percurso cíclico dessa obra que, mais tarde será novamente
reinstaurado e reelaborado nas demais obras.
Conforme essa breve apresentação da obra, percebemos que seu
título, Ritos de Passagem, é sumariamente revelador quanto ao seu
conteúdo, a grande surpresa está na forma em que estes ritos são
apresentados, pois a poeta, em muitas passagens, os reinventa, abordando
temas tabus da sociedade angolana relativos à sexualidade feminina,
assumindo a voz do outro, que nesse caso é configurado como a mulher
angolana que fora duplamente colonizada e, conforme anuncia sua obra
seguinte, O Lago da Lua, e as seguintes, esse grito de mulher continua
a ecoar ao longo de sua escrita até os dias atuais.
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O DUPLO FEMININO LUEJI-LU
NA RECRIAÇÃO DA IDENTIDADE O BAILADO
COMO DIÁLOGO CORPORAL
Maria Belém Ribeiro*
Universidade do Minho

Resumo: Através de uma leitura de Lueji, de Pepetela, analisa-se a
dança/bailado de Lueji, enquanto espaço de erotismo e utopia. Traça-se
uma leitura do feminino, evidenciando-se o papel da mulher na construção
da Nação; através da polifonia de vozes narrativas, o corpo surge como
um significante cultural, nas suas mais amplas versões: representação
de cinética corporal/mapeação multicultural.
Palavras - chave: Dança; mulher; feminismo; feminista; mapeação.

Abstract: When reading Lueji by Pepetela, we analyze the dance of
Lueji as a space of eroticism and utopia. It draws a feminine
perspective underlining the role of women in the building of a nation;
through narrative polyphonic voices, the body emerges as cultural
significant in its widest versions: representation of kinetic body
language / multi cultural mapping.
Keywords: Dance; woman; feminism; feminist; mapping.
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[…] O prazer não está em sentir o corpo do outro vibrando
com a música e o contacto com o teu. O prazer está em sentir o
prazer colectivo do rítimo e o de sentir viver, vibrar, o corpo
que vem ao encontro do teu, sem o tocar.
Pepetela

Em Lueji, ao som do bailado e da música, o autor, encorporando o
papel de narrador, mistura-se à emoção das personagens e, pede,
inclusivamente, o consentimento da bailarina Lu para escrever a sua
estória: “Lu, deixa-me escrever um livro sobre isso. A tua visão de Lueji
como está no roteiro. Desenvolvo num romance” (PEPETELA, 1997, p.
466). Foi esta a estória – do bailado de Lu – que despoletou uma visão
do passado, centrada em Lueji, com mais de quatrocentos anos de
distância no tempo. O narrador, através de imagens do presente,
associadas à música e à expressão corporal, vai criando e re-criando a
cultura africana com seus mitos e crenças que deram origem à História,
pois, nas palavras de Ana Mafalda Leite:
Os processos de actualização e reinvenção dos mitos são determinados
necessariamente pelo contexto histórico-cultural. Cumpre à arte e à literatura, aos
artistas e aos escritores a criatividade dos renovar e acrescentar no processo de
invenção da nação. (LEITE, 1999, p. 23).

Lu é um pretexto para abordar as rupturas do presente, motivadas
pelas guerras e pelas influências emergentes no território angolano, num
tempo em que a fidelidade às memórias do passado era também
questionada: “Mas o espírito de Kondi continuava a recusar o novo
costume que lhe queriam impor, era a única nuvem negra” (PEPETELA,
1997, p. 468). Lueji evoluiu e traçou o seu futuro, mesmo que para isso
tivesse declarado guerra e sacrificado os irmãos Tchinguri e Chinyama.
Impunha-se defender o lukano, que seu pai lhe transmitira na hora da
morte, e com o ceptro da rainha ela estava a romper a tradição, a imporse aos homens e a inscrever-se na história. Triunfando Lueji, o império
Lunda conquistava a paz e o caminho para a prosperidade. Esta visão de
Lueji, com rasgos de modernidade na sua governação, traduz uma
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influência e, simultaneamente, pode ser interpretada como uma lição à
actualidade do próprio autor, ele que fora guerrilheiro e profundo
conhecedor das lutas do poder em terra africana.
Lueji decidiu, a favor da paz de Lunda, unir o seu destino pelo
casamento a um Lhunga, insurgindo-se contra a vontade dos familiares
directos que detestavam o caçador luba; nesta história de amor nem
contou a linhagem Lunda nem Tchokwe.
Ao longo da obra, Lu e Lueji cruzam-se, numa profusão de
movimentos e de estórias que chegam a confundir o próprio leitor:
Lu pensou em Lueji, espírito de centavo mítica vem me ajudar, tantas vezes te
pedi e não te manifestaste, mostra agora que és. E colocou o colar no pescoço. O
fumo revoluteou por instantes e logo voltou a subir, tranquilo, na vertical.
(PEPETELA, 1997, p. 313).

É a própria Lu que necessita de Lueji, donde se depreende uma
maior fragilidade feminina centralizada na primeira, que se apresenta
mais emocional, artística, sonhadora; enquanto que a rainha se apresenta
mais atarefada, mais poderosa, com responsabilidades de governação e,
portanto, mais distante. Apesar de duas personalidades distintas, com
estórias diferentes e em tempos diferentes, não apontarão para uma única
pessoa, com vidas paralelas? Não estaremos perante um percurso de
vida, em que Lu, personificando a arte (enquanto bailarina), pretende
afirmar-se como uma rainha – a tal Lueji do passado – dignificando a
arte e a cultura africana com as suas danças? Na nossa perspectiva, é
este jeito ardiloso do autor que, num amor enraizado à terra africana,
sabe explorar todos os escaninhos da ficção para embalar o leitor no
sabor das suas estórias e da sua própria História.
Duas mulheres, duas histórias de amor diferentes que, em
momentos, parecem transpor-se, constituindo uma cadeia afetiva, visível
em passagens como: “Agora não sou Lu, apenas Lueji renascendo a
cada dia que dance, como os Yanvus de todos os tempos, a partir daquele
Yanvu original que agora já comia sozinho”. (PEPETELA, 1997, p. 467).
A dança permitiu a assunção a um trono; o cetro real venceu a
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fraqueza e permitiu a afirmação da mulher numa sociedade artisticamente
votada para os homens. A mesma rainha de há quatro séculos, impõe-se
agora, sob o nome de Lu, confundindo os homens e os tempos, recriando
a história e tornando o sonho realidade: “Os mitos não se interessam por
gente. E da gente comum os mitos fazem heróis” (PEPETELA, 1997, p.
478).
Lu há-de ser um mito, tal como Lueji revive através do amor; Lu
há-de inscrever-se no mito da dança. Lu venceu porque lutou pelos seus
projectos, porque amava a Terra com os seus ritmos, as crenças e as
tradições e, acima de tudo, amava a vida. Esta obra vale, essencialmente,
pela aposta que o seu criador incutiu nos ritmos africanos, como expressão
da própria cultura e como garantia dos mitos ancestrais que hoje permitem
a recuperação da identidade de um povo. Ao longo da obra são várias as
invocações feitas à dança, ora na imagem de Lu, ora nas ligações com
outros artistas que constituíam um grupo já organizado e com tradições.
De reforçar que Uli - par de Lu - apesar de descendente de uma família
de pescadores, sem nome, desde cedo dedicara-se à dança e, mesmo
cursando medicina, a paixão pelo bailado superava tudo e conseguia
conciliar as duas vocações.
A dança ocupa uma grande parte do romance, ora pelo espetáculo
em si, ora pelas abordagens que ela propicia, particularmente entre o par
eleito: Lu e Uli. Ambos, desde a infância se apoiaram tanto que o fracasso
de um conduzia à frustração do outro. A dança1 é celebração; é uma
linguagem que vai para além da palavra: quando as palavras não
conseguem exprimir, o corpo, nos seus movimentos rítmicos e expressivos,
manifesta a alegria e o prazer, os estados de espírito, por vezes paradoxais
que remetem para a origem do Ser, donde tudo emana. A dança tem uma
dimensão dramática, tal como a própria condição humana: ela é alegria e
dor, assim a vida é esse bailado, espaço de utopias, onde se atinge a
A forma mais dramática de expressão cultural, porque é a única em que o homem, ao recusar
o determinismo da natureza, pretende não só ser libertado, mas também a libertação dos seus
limites. É por isso, segundo este autor, que a dança é a única expressão mística da religião
africana. (In: CHEVALIER e GHEERBRANDT, 1982, p. 254).
1
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plenitude ou a queda. Não é apenas Lu que estraga os pés, ela torna-se
símbolo daqueles que lutam pelos seus ideais e os sacrifícios que sofrem
para os alcançar. Lu parece colocar-se, nos ritmos da dança, ao serviço
de Lueji para a educar: uma rainha deve ter princípios estéticos que se
sobreponham ao comum; nesta perspectiva, Lu surge uma vez mais a
outra imagem oculta da rainha. Mesmo que o autor tenha afirmado que
há séculos entre elas, Lu-Lueji são as duas faces da mesma mulher: a
bailarina e a soberana; a fragilidade e o poder; a pebleia e a aristocrata.
No final da obra, como por contágio, há uma reviravolta e a mulher
sensível que fora Lu revela-se toda-poderosa, enquanto Lueji se retira
do poder, passando o lukano.
Lu mostrou que quando se acredita, vence-se, independentemente
da sua origem ou sexo, triunfa-se e pode-se ser rainha. A dança é neste
romance de Pepetela sensualidade, amor e utopia, na medida em que
“estória, música e bailado nascem uns dos outros e, evoluindo, se
modificam uns aos outros. Assim é o que deve ser” (PEPETELA, 1997, p.
259). Como se fossem corpo e alma em sintonia no bailado da vida, em
que o corpo, associado pela sua origem à água, podia em movimentos
espasmódicos traduzir os eflúvios da paixão: “Imaginei-te Lueji e imagineime água. E a música saiu como um orgasmo, para ser bem claro”
(PEPETELA, 1997, p. 260). Aqui a música é sensualidade e erotismo, nota
de fundo que, à luz da fundação do império de Lueji, criou uma nova
mentalidade: mais aberta e descomprometida, mais tolerante e receptiva
às diferenças e, sobretudo, mais humana. E a dança permitirá a conquista
de um cetro, num espaço misterioso, situado para além do tempo e do
espaço, num reino que guarda as memórias do passado e continua a
história do presente – a História do povo angolano.
A literatura angolana construiu-se neste período sobre os
sobreviventes, o passado colonial, as lutas pela independência e as
desilusões que essa mesma independência acarretou. As literaturas
emergentes foram/são escritas in media res, na medida em que a sua
escrita presente retoma o passado histórico, questionando-o e subvertendo
para que depois dessas marcas e feridas, a terra angolana seja reabilitada
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e, pela voz do seu povo, uma nova versão da história seja equacionada.
Em Lueji, o passado é essa infra-estrutura que sustenta o presente
– a cultura oral, repositório das versões da história – que o presente
recupera para incorporar o bailado. Assim, os movimentos da dança tecem
a performance das estórias que estão na origem do espaço utópico do
presente. As personagens procuram no passado forças para o presente.
O sucesso do bailado dependeu da resistência de Lu face às interferências
de outras estórias que extrapolavam as origens e tradições africanas. A
coreografia do checo resultou num fracasso devido a essa desidentificação
(entre a história e a representação através do corpo). O bailado de Lueji
representa, assim, a necessidade de introspecção e diálogo com a própria
cultura, a necessidade de nos conhecermos bem para podermos conhecer
a cultura do outro.
Lu, durante o romance, procura a sua própria identidade na sua
história e é esta busca que norteia os seus passos dentro e fora do palco.
A consciência do mosaico cultural e social que sustentou o império lunda
permitiu a Lu a configuração da sua própria história. Assim, o carácter
universal da obra advém dos seus particularismos e do ritmo que subjaz
da “nossa diferença entre iguais […]” (PEPETELA, 1997, p.471). Lu era
uma mulher emancipada que procurava em Paris “documentos sobre a
Lunda de raízes tão fracas já” (PEPETELA, 1997, p. 155). A gênese do
grupo Kukina transporta o ideal que norteia a literatura – uma mistura
de local e universal, afirmando o particular no universal:
E foi nascendo um género próprio, nacional, indo buscar temas e passos à tradição
dos camponeses, misturando por vezes as culturas de origem, e estilizando com
recurso ao que de mais avançado se fazia no Mundo. E o grupo de bailado
“kukina”, que se formou no terraço, já tinha obtido prémios em festivais
internacionais, pois cativava as atenções pela originalidade das criações, misturando
kimbos com computadores e danças de roda com sapatilhas de ponta. (PEPETELA,
1997, p. 170)2.

2

O sublinhado é nosso.
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Esta citação revela o trabalho dos artistas interventivos na
reconfiguração cultural e identitária de um país; através da recuperação
das tradições originais é possível a pro-fusão entre Lueji/ Lu, passado e
presente, prefigurando o caminho da literatura entre o local/universal. O
bailado/escrita necessita das versões da história, sempre acompanhadas
pelo poder da imaginação, com consciência que esta também mudou e
reinventou os caminhos da própria História:
[…] contando o que sabia de Lueji e Tchinguri e Chinyama, por ter lido nos livros
de Vansina, Henrique de Carvalho, Bastin, Redinha, Calder Miller e outros,
versões contraditórias todas elas e mais as versões que imaginava poderem existir,
e lia os apontamentos para citar os autores e também as invenções dela, os
personagens fictícios mas tão importantes quanto os conhecidos, pois faziam as
ligações lógicas e davam vida aos factos enterrados no esquecimento do tempo,
talvez incómodos para os narradores de tradição oral e por isso apagados da
História em momentos diferentes de afirmações de poderes, mas que ela fazia
renascer para que o mito tivesse corpo e não apenas e não apenas um esqueleto
[…] (PEPETELA, 1997, p. 212).

Neste processo criador, o mito desempenha aqui um papel essencial,
enquanto voz desse passado e elemento estruturante do futuro:
Lu ficou calada. Tinha precisado falar antes com Uli, como Lueji precisara de
anunciar primeiro a Tchinguri o seu casamento com Lhunga? Era a estória a se
repetir ou apenas coincidência. (PEPETELA, 1997, p.459).

O trabalho do artista passa pela recuperação e transformação da
história, para alicerçar a sua obra no presente e escorar a nacionalidade,
na medida que é através da sua recuperação que os povos recuperam os
seus mitos e tradições, misturando-os com o progresso inerente à
Humanidade, sendo esta a imagem “que se procura para o país, com a
arte sempre à frente” (PEPETELA, 1997, p. 170).
As personagens eleitas por Pepetela são dotadas de uma força
social, conscientes da mudança de mentalidades necessária para que se
opere as mudanças sociais; no entanto, o decorrer do tempo vem
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comprovar que essas mudanças, muitas vezes, se assumem contrárias
ao ideário de justiça e igualdade que norteou estes jovens que pertenceram
à saga da Geração da Utopia; nesta obra exemplo disso é Afonso Mabiala,
o compositor do bailado, que, após a apoteose conseguida em palco,
morre.
Lueji é uma obra de fundação; tendo como protagonista o bailado
da rainha Lueji; é através deste espaço artístico e utópico de recriação
que Pepetela, quatro séculos depois, nos (d)escreve Luanda pelos passos
da bailarina Lu.
Lueji é a mulher/rainha que se inscreveu na história da Lunda e
que numa sociedade tradicional soube impor o lukano e governar os
homens; é uma mulher feminina com capacidade de liderança e de
decisão. Sem romper com a tradição, ela gerou uma nova forma de
reinar e de torcer a tradição e encontrou o equilíbrio entre a tradição e a
modernidade que os tempos exigiam. Sem nunca esquecer as suas origens,
rodeada dos muatas, a quem humildemente pedia conselhos, Lueji mais
do que um território rico, conseguiu conquistar a admiração e a aceitação
da sua chefia pelos povos da Lunda. Passados quatro séculos, Lu irá
fazer todas as tentativas para recriar a sua estória.
Lu é símbolo da emancipação semeada por Lueji, gerando-se uma
relação de reciprocidade na medida em que é ela que dá vida a Lueji e é
através desta que Lu tem acesso às suas origens, onde residem as forças
para a sua emancipação. Sem nunca renunciar as suas origens e, pelo
contrário, buscando nelas as forças para “salimentar”, Lu é a figura
eleita pelo narrador para representar a nação; é Lu que procura na História
as estórias da rainha e do seu império para reescrever Luanda quatro
séculos depois.
Nas obras de Pepetela há um compromisso com a história, e as
próprias personagens – como o narrador – participam nestes diálogos
epistemológicos, levantando o véu sobre o imperialismo da versão
ocidentalista da história dos povos colonizados. A história da rainha Lueji
é por si própria uma ruptura com a história, porque, pela primeira vez, é
uma mulher que funda uma tradição:
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Mandava a tradição, devia ser um tio dela, em princípio o chefe da linhagem, a
falar. Nunca uma mulher tomava tal iniciativa. Mas tinha já havido rainha solteira
na Lunda? Todas as iniciativas lhe eram permitidas, ela própria constituía a
tradição para o futuro3. (PEPETELA, 1997, p. 350).

Lu, consciente deste processo de recuperação da tradição para a
reconstrução da identidade da nação e da sua própria identidade, enquanto
mulher e artista, interferiu na estória de Lueji e recriou-a:
e lia os apontamentos para citar os autores e também as invenções dela, os
personagens fictícios mas tão importantes como os conhecidos, pois faziam as
ligações lógicas e davam vida a factos enterrados no esquecimento do tempo,
talvez incómodos para os narradores da tradição oral e por isso apagados da
História em momentos diferentes de afirmação de poderes, mas que ela fazia
renascer para que o mito tivesse corpo e não apenas esqueleto4 […] (PEPETELA,
1997, p. 212).

Enquanto entidade narrativa, Lu é a figura feminina por excelência;
confiante no seu corpo, abria-o a todas as potencialidades incorporando
a vida do mito no seu corpo/performance enquanto bailarina. Na
concretização deste bailado o cetro de Lueji é recuperado num momento
de êxtase para Lu: “luminosa no palco, segurando o lukano e uma rosa
de porcelana, o ceptro de Lueji […], Lu-Lueji sabe, só lhe resta avançar,
erguer os braços bem alto mostrando o lukano e a rosa e ficar assim,
majestática […]”. (PEPETELA, 1997, p. 472).
Esta celebração orgásmica do corpo é aquele
não sei quê de bom e quente a encher os peitos, finalmente livres para respirar e
Lueji pensa esta noite vou fazer amor com Cândido e Lu sente o orgasmo imparável
vir, olhando a plateia sesvaindo para ela, […] (PEPETELA, 1997, p. 472).

é aquele conseguimento do “poder” feminino pela Arte – esta
também, aliás, feminina. No desenlace da estória do bailado de Lueji,
3
4

O sublinhado é nosso.
O sublinhado é nosso.
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assiste-se a uma sinestesia; o corpo torna-se um significante cultural5.
Nesta obra, através da figura feminina, descreve-se uma cinética
do corpo enquanto objeto de concretização do bailado e revelador de
culturas, projetando a multiculturalidade. Tempos e espaços estão
representados no palco sob a forma de representação corporal; Lu é
tradição enquanto personificação de Lueji e é modernidade na
concretização deste bailado multicultural, no sentido amplo do termo. A
própria existência do bailado dito clássico ballet negro é de si uma espécie
de impropriedade semântico-cultural. Não é fácil mesmo acreditando
que a arte crie o seu próprio referente através da associação da imagem
acústica ballet a uma imagem conceptual de bailarinos negros; pensamos
que nem para a westernized people, nem para os africanos.
Neste caso específico em que o mito “deu pés” à dança, esta sim
em termos de ritmo6 muito alicerçado nas Áfricas (de todo o mundo); a
dança satura a obra (do autor histórico, do homem – mesmo Pepetela –
que por lá rondava os mesmos bares que os bailarinos frequentavam) e,
neste sentido, o lexema multiculturalismo parece curto para abarcar a
abrangência semântica ou significativa, o sentido todo desta apropriação
exponencial, apesar de “retida” num tempo cronologizado.
Da mesma forma que Lueji cria a tradição, Lu cria rupturas com
o imperialismo histórico e liberta-se dessas amarras; o corpo funciona
como um mapa com todas as suas potencialidades a descobrir:
[…] A dança de amor dos dois, no meio do bailado, desesperava o coreógrafo. Ou
ficavam demasiado tímidos, evitando se tocar, ou pelo contrário esqueciam tudo
e se sentia uma sensualidade tremendamente forte que saía dos corpos dos dois.
Era muito bonito, sem dúvida. Tudo parava no ensaio para os contemplar. Era
mais que bailado.
- Isso é fazerr amorr no palco! – gritou o checo, nesse dia, sem se poder conter.
(PEPETELA, 1997, p. 59).
McDougall, R. afirma: “My project is a related one: it is to focus on the human body as a
verbal signifier that encodes movement iconographically as a condition of culture.” (2004,
p. 336).
6
Referência ao poema “Ritmo do Tantã”, de Jacinto. A. s.d. Sobreviver em Tarrafal de
Santiago, INALD – Instituto Nacional do Disco e do Livro, p. 71.
5
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Lu e Uli, amarrados à história de Lueji e Tchinguri, não
concretizaram o amor que sentiam um pelo outro; o corpo torna-se, assim,
objeto de tensão entre o desejo e a proibição:
- Podes ter imaginado amores entre Lueji e Tchinguri e talvez pensasses em nós
quando imaginaste isso. Foi aí que tudo começou. Disseste era uma ideia vaga que
perseguias e desconseguias agarrar. […] Tinhas o desejo do incesto e ao mesmo
tempo o horror. […]
- Para mim serás sempre a minha irmãzinha. […] Foi o único sentimento puro que
tive na vida. Não o quero perder.
-Já o perdeste, Uli. Desejas-me. […]” (PEPETELA, 1997, p. 412; 416).

O próprio amor entre “irmãos” é a recriação da vida de Lueji, mas
sem a sua plena realização:
- É só provisório. Quando acabares de dançar a Lueji, verás. Tudo volta ao
anterior. É amor que se extingue pela própria criação. Recriação? (PEPETELA,
1997, p. 416).

Enquanto eleição de entidade mulher/artista, Lu denuncia a falta
de proteção aos artistas na sociedade. Após a independência, a sociedade
tornou-se vazia culturalmente e Lu e os restantes bailarinos sofrem com
a falta de apoios para a realização do bailado. O senhor Eugénio, um
ricaço burguês, “julga que compra tudo, até a Lu?” (PEPETELA, 1997, p.
426).
Estas reflexões são feitas pelo talentoso Mabiala:
Pobre terra, onde os artistas têm de se vender para poderem criar… Dum lado os
burocratas com seus planos imperativos, do outro os sanguessugas com a sua
cultura de arrivistas. […] Alienados, estamos todos alienados. (PEPETELA,
1997, p. 426).

Segundo este, os artistas são os “novos proletários” (PEPETELA,
1997, p. 426), mas Lu consegue impor-se, não se vendendo a este
“mecenas das artes” e apenas no programa constou discretamente o
seu patrocínio.” (PEPETELA, 1997, p. 458). Não será este um apelo que
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o escritor, enquanto artista, lança também para a sociedade atual, marcada
pelo vazio cultural?
Lueji foi uma mulher Nação enquanto representante da Lunda e
sucessora da linhagem de Yanvu, responsável pela destruição da sua
criação; será ela rainha ou uma fraude? Em Lueji é valorizada a sua
faceta “masculina” no sentido estratégico militar, em contraponto com o
seu marido – Ilunga – caçador, pouco apto a jogar com o poder e,
simultaneamente, enfatiza-se a sua feminilidade enquanto Mulher:
Ela sentou no cadeirão, mostrando bem alto o lukano. […] Na cabeça trazia um
diadema brilhante de cobre, incrustado de pérolas pequeninas. Uma parte frontal
do cabelo era rapada para fazer aumentar a testa, o que realçava o diadema. […]
O ventre e as pernas estavam tapados por peles de gato bravo e as costas pelo
manto real de tecido púrpura trazido de muito longe. Está linda, pensou Ndumba
ua Tembo, preso de estranha agitação. Está a ficar uma rainha, pensou Tchinguri,
orgulhoso apesar de tudo. (PEPETELA, 1997, p. 83).

Esta descrição do corpo de Lueji surge associada à imagem do
poder – através do lukano, do diadema, dos tecidos raros – e Lueji detém,
efetivamente, o discurso do poder na Lunda. Entronizada rainha pelo
povo, ela quebrou a tradição e impôs-se perante os seus súditos; no
entanto, ainda que apoiado em diversas versões do mito, Pepetela
descreve-nos as facetas mais frágeis desta rainha: ela, ao criar a sua
descendência com base numa mentira, cria as condições da sua própria
destruição; esta revelação final, através das palavras de Mulaji, faz de
Lueji um anti-mito sem, no entanto, deixar de expiar os seus pecados
como ser humano “Porquê culpá-la da sua humanidade?” (PEPETELA,
1997, p. 483).
Lueji, mesmo na condição da sua humanidade, foi uma rainha que
soube equilibrar os seus poderes e enriquecer a Lunda durante o seu
reinado; adorada pelo povo, foi vítima, enquanto Mulher, da sua própria
condição – o fato de não poder deixar descendência vitimou a sua
governação – no entanto, graças à sua sensatez e ao seu poder estratégico
inscreveu-se na história e foi pioneira, enquanto figura feminina, a
conquistar um lugar ativo para a Mulher.
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Lu, quatro séculos depois, é considerada também uma figura
feminista7, (re)construtora da Nação e responsável por fazer História.
Já não se trata da mulher como representação da Nação, enquanto figura
materna geradora de filhos dispostos a morrer pela sua pátria, mas antes
contestatária das práticas da sua cultura; pelo “eros” que envolve o bailado,
pretende anunciar uma nova Nação, onde a mulher seja uma voz
participativa com um lugar na sociedade, provando que ainda há um
caminho a percorrer:
The important point is that if on the one hand, questions of women’s rights and
autonomy complicate any simple celebration of anti-colonialism, nation and
liberation, then on the other, these issues also shape approaches to feminism and
to understanding of women’s place in society. (LOOMBA, 2004, p. 227).

O emprego deste termo não é feito no sentido dos movimentos feministas ocidentais, bem
como dos novos feminismos (POLLOCK, 2002, p. 200-201), que denunciavam a opressão
da mulher e sua exploração, ao mesmo tempo que se manifestavam sobre o corpo e desejos
femininos e reclamavam uma participação ativa nas esferas sociais, políticas e culturais, mas
antes no sentido de uma mulher dos tempos modernos, aproximando-se do conceito de
emancipação já anteriormente clarificado. Esta emancipação é realizada pela Arte – mas
busca a reposição da História nem que seja pelas estórias – Lu age ao serviço da recuperação
de uma tradição. A emancipação processa-se pela cultura; Lu parte para Paris, mas como
resultado de mestiçagem étnica e cultural, procura as suas raízes em Benguela, tendo como
grande mestre a sua avó. Como personagem emancipada culturalmente, Lu denuncia esta
diferenciação cultural, conseguindo essa “síntese artística” que vinha a procurar desde o
início da obra: “Era uma mulher e o mundo era feito para os homens. Oh, claro, tinha havido
avanços, já não se considerava a mulher apenas o resultado duma costela masculina. Talvez
já houvesse legislação igualitária na maior parte dos países. Mas faltava ainda muito, sobretudo
nas mentalidades. Dos homens e das mulheres. Em Paris se sentiu mulher. […] Em Paris
sonhava todos os dias com a casa de Benguela. […] porque sagarrava à lembrança da avó,
porque começou uma busca febril nos documentos sobre a Lunda de raízes tão fracas já.[…]
(PEPETELA, 1997, p. 155).
7
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O verbo erótico, embora represente uma forma particular da
experiência humana, não pode aparecer separado de um contexto maior,
isto é, do próprio contexto no qual se insere a arte: a arte, que é erótica
no seu sentido pleno, por natureza, por vocação, questionando o homem
e sua liberdade no plano da escritura.
Referindo-se especialmente à América Latina, Julio Cortázar
observa que, embora haja uma série de obras (narrativas) nas quais se
procura transpor artisticamente situações da experiência erótica, na maior
parte delas o que se nota é uma enorme pobreza e uma ausência de
naturalidade em relação ao erotismo. A circunstância erótica apareceria,
quase sempre, centrada no psicológico, no behaviorismo ou no
caracteriológico. Isto é, as subjacências apenas se manifestariam nas
passagens onde se efetua uma mudança de tom, a qual indicaria, na
narrativa, que o clima erótico deve ser diferente. Cortázar descreve tal
mudança como algo “assim como apagar a luz ou, o contrário, um abrir a
janela para os ‘mirones’”. Observa ainda que “em nossas terras o erotismo
só recebe sua etiqueta dentro de parâmetros de roupas de cama e
almofadas...” (CORTÁZAR, 1978, p. 74). De fato, são poucos os autores
que abordam o tema com naturalidade; muito poucos.
Em alguns momentos, contudo, certos autores nos surpreendem,
justamente, quando abandonam os parâmetros e cenários previsíveis da
suposta cena erótica. Um exemplo desse tipo de surpresa são dois contos
que se destacam na obra de Rubem Fonseca, pois fogem ao tom da
maioria de seus textos e nos oferecem um verdadeiro trabalho com o
erotismo. “Gazela” e “A matéria do sonho” nos permitem flagrar a forma
como a linguagem pode alcançar e assumir a sua função erótica de
descoberta e invenção.
“Gazela”
“Gazela” evidencia, em seu discurso, o papel da memória – matéria
prima do erotismo. Em princípio, o homem só é erótico, porque possui a
capacidade de lembrar-se. É pela memória que ele revive os paraísos da
infância, nos quais é inscrito, como marca indelével, o prazer, entrelaçado
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ao objeto do desejo. A memória – função do tempo – fala da falta e,
nesse falar, possibilita a busca e a presentificação do ausente. É na
dialética anulação/resgate que a temporalidade age no conto em pauta:
na medida em que o narrador-personagem vem para o nível da enunciação
e narra a mulher desejada, simultaneamente como perda no tempo, que
tudo desgasta e anula, e recuperação pelo imaginário no “tempo criado”,
através da escritura.
A narrativa desenvolve-se em forma de perguntas, simulando um
diálogo fictício entre o emissor e um receptor, que só se revela, através
das próprias indagações do narrador e das respostas sugeridas, em forma
ainda de perguntas:
O senhor talvez pense que eu estou bêbado, mas não estou bêbado porre nenhuma.
É essa história que me deixa tonto, nunca contei nada para ninguém. Na verdade
quem me parece bêbado é o senhor. Não está? Então desculpe. (FONSECA,
1978B, p. 57)

A embriaguez seria o estado daquele que conta sua história vivida
e reprimida? Ou é antes a lucidez que o anima e obriga a narrar, opondose à condição de “sobriedade” forçada em que vivemos fugindo de nós
mesmos?
Dessa forma, o perguntar aqui parece assumir as diversas
conotações do verbo no seu sentido pleno: perguntar é buscar uma
resposta, é compartilhar de uma inquietação, é conhecer a sim mesmo
através do outro, é narrar e é, antes de tudo, mergulhar em si próprio no
desejo de individuação de uma personalidade fraturada.
Narrar, por sua vez, não é apenas transmitir um testemunho, um
conselho, um saber que será recebido como um proveito. Ao contrário, é
exibir suas incertezas, seus receios, sua solidão, mas, por isso mesmo, é
também reconstituir sua história, à base de minúcias, como faz o narradorpersonagem de Gazela, evidenciando certas circunstâncias à primeira
vista sem importância, mas que ganham destaque e dimensão no conto:
“A cabine era 13/14, é incrível como eu me lembro disso até hoje”.
(FONSECA, 1978, p. 58). Esse procedimento atesta a importância e o
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papel da lembrança, na recuperação do vivido pelo imaginário, tal como
no sonho, onde o conteúdo manifesto deslinda a profundidade do conteúdo
latente. O deter-se nos detalhes, nas filigranas das coisas é, num primeiro
momento, um esforço para reunir o que foi inexoravelmente disperso. E,
de forma, paradoxal, num segundo momento, este descrever
pormenorizado das circunstâncias objetais, esta preocupação com o
eventual pressupõe a suspensão, por instantes, do núcleo do sofrimento
absoluto, do sentido total da perda que jaz no ser humano, em seus
encontros e desencontros.
É, pois, na tensão ausência/presença que o texto se escreve. É
pelo trauma que o texto se inscreve no vazio, tornando este vazio pleno:
Não sei se o senhor me entende: uns fogem do amor e outros o procuram com
sofreguidão, mas no fim o que fica, em todos, é a mesma coisa, uma insuportável
sensação de vazio. Aqui, tin-tin, saudemos o vazio de todos nós. (Ibidem, p. 57).

O narrador-personagem, na verdade, não obtém respostas para
suas perquirições, e nem espera obtê-las. É como se as perguntas fossem
engendradas para si próprio. Quanto mais escarva no solo de sua alma,
mais tem necessidade de prosseguir escarvando. E, mesmo se o
interlocutor parece responder, através do discurso do narradorpersonagem, é a dúvida, prenúncio da culpa, que se instala:
Eu gostava dela pra burro, o senhor me entende? Um dia ela foi a Buenos Aires e
me escreveu uma carta dizendo: viver sem você é difícel: como e. Eu achava ela
tão bacana e perfeita que fiquei constrangidíssimo com aquele erro de grafia,
sentindo vergonha […] Como ? O senhor acha que foi isso que fez com que eu
começasse a me desinteressar dela? (Ibidem, p. 58).

A descrição da namorada é um conjunto de traços esparsos –
embora precisos, ratificando a congregação falta/plenitude – falta em
nível temático, como vazio e culpa, e plenitude em nível discursivo do
objeto de prazer:
Posso vê-la, agora, com nitidezes, sorrindo para mim, nós dois sozinhos, a portas
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fechadas. Meu Deus, como gravei tudo dela, as coisas mínimas: uma pequena
abertura entre os dentes incisivos; o desenho das sobrancelhas; a meia lua das
unhas dos dedos finos e longos; a planta bem delineada do pé, uma pequena marca
no rosto – basta fechar os olhos que vejo isso tudo. (Ibidem, p. 62).

Não é possível designar ou atualizar experiências plenas a não ser
em forma de clivagem. A amada perdida aponta para a falha de Édipo e
simultaneamente para o objeto do desejo primordial (a mãe que se desloca
para a irmã, o amigo). Esta falha institui a transgressão, sendo falha
como ausência e falha como culpa: “Eu estava gamado e tarado por
essa garota, era como se ela fosse minha irmã, mãe, namorada e maior
amigo, ao mesmo tempo.” (Ibidem, p. 58). Anteriormente, para introduzir,
em nível inconsciente, o Édipo e tentar isentá-lo de culpa, inverte o
pensamento, numa atitude de denegação insofismável: “nós dávamos
centenas de beijos numa noite, talvez milhares. Era a coisa mais limpa,
decente e boa que podia existir no mundo.”(Ibidem). E adiante, os dois
níveis da falta – vazio e punição:
Não pense que lhe estou contando uma história de safadezas, só de pensar que o
senhor pode pensar uma coisa dessas tenho vontade de lhe quebrar a cara, ouviu?
Estou lhe contando a coisa mais séria e mais bonita que já aconteceu comigo,
comigo, um cretino, um imbecil, um pobre diabo, um infeliz que um dia teve nas
mãos a maior riqueza […] e eu não percebi e joguei fora. […] Dentro da cabine
abraçados, o rosto dela brilhava na penumbra, mas nem eu, nem ela tivemos
coragem. (Ibidem).

Ao justificar-se, explicar-se agressivamente em relação ao
mediador-interlocutor, o narrador deixa entrever que é contra si mesmo
que a agressão é infligida, num comportamento nitidamente auto-punitivo.
É possível rever e sentir (narrar) acontecimentos passados com
os mesmos olhos inaugurais com que tais acontecimentos outrora foram
vistos, sentidos? Parece que não. E é por isso que a culpa recrudesce,
pois agora, narrando o que se foi, o personagem responde ao consenso
de “normalidade” sexual, que abole toda a liberdade emanada do
poliformismo erótico: “Pois olhe, se isso tivesse acontecido com qualquer
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outra mulher […] talvez pudesse ser considerado um ato de, digamos,
libidinagem […]” (ibidem, p. 61).
O Eros polimorfo, que explica a sexualidade per-versa infantil e
adolescente – perversa no sentido literal da palavra, que supõe um voltarse para várias direções, procurar novos caminhos, transbordar em
diferentes sentidos – conduz todo o discurso de Gazela. Sabe-se que, na
infância, a sexualidade não se circunscreve apenas aos órgãos
reprodutores: qualquer lugar do corpo pode ser zona erógena. Ora, Eros,
dispondo de todo o corpo erotizado, dispõe, por consequência, de uma
completude que perderá na idade adulta. A namorada era uma criança,
mas possuía a sabedoria de uma mulher adulta? Ou a namorada detinha
o poliformismo sexual de uma criança e, por isso mesmo, aos olhos do
narrador, tinha aquele tipo de sabedoria plena, que a infância resguarda?
“Naquela época ela era ainda uma menina, mas já sabia o que queria.”
(FONSECA, 1978). E mais além:
Ela me pediu que jogasse seiva da minha paixão sobre o seu seio de bicos marromescuro, duros e isso eu fiz, ajoelhado, com o corpo dela entre as minhas pernas.
Depois deitei ao seu lado. Senti que com aquilo ela quisera ser marcada por mim,
não pela minha mão, ou pelos meus dentes, mas por algo transcendental que ela
mesmo fabricara no fundo do meu ser, algo que depois de lavado e invisível ao
olho, continuaria queimando a sua pele, a carne do seu seio, seus ossos, o seu
coração, para o resto da vida. […] Nenhum de nós conseguiu dormir e deitados
lado a lado, de mãos dadas, ficamos o resto da noite. (FONSECA, 1978, p. 61).

Em “Gazela”, são inegáveis os fios intertextuais colhidos na obra
de Proust. A estrutura do narrar perguntando, por outro lado, remete não
só a metamorfose do romance a partir do século XX, quando novas
técnicas romanescas relativizaram o universo ficcional, mas também a
diversas narrativas roseanas, particularmente, Grande sertão: veredas,
em que Riobaldo constrói — conta sua história — apoiado num mediador
ficcional, entre ele e o leitor em potencial. Mediador este que não é mais
que um duplo do narrador, no caso de Gazela, pois lhe aviva a culpa,
enquanto o ajuda a promover um mergulho no seu psiquismo atormentado.
Inspirando-se em técnicas e estruturas narrativas desenvolvidas
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por outros artistas, Gazela elabora modos próprios e originais de criação.
E certamente ainda restam diversas instâncias de leituras para esta
narrativa. Contudo não seria absurdo sugerir que a escritura de Gazela
atualiza tanto a experiência individual do erotismo quanto à dialética da
arte enquanto manifestação fundamentalmente erótica.
O que é a arte senão a faculdade de reviver, no plano do imaginário
(da memória), o essencial do que se viveu ou se aspirou a viver no plano
do real? O que faz a arte, senão nomear o ausente, apontando para a
frustração dos nossos sonhos e ao mesmo tempo para a sua possível
recuperação?
“A matéria do sonho”
“A matéria do sonho” é um conto extremamente delicado conforme
sugere o título. Entre as diversas obras que li a respeito do erotismo e da
sexualidade uma frase, dita por Cortázar, me ficou na lembrança: “O
erotismo que nem todos distinguem da mera sexualidade é inconcebível
sem delicadeza”. (1978, p. 65-66). Delicadeza aqui não significa ausência
de palavrões ou impugnação de certos temas ditos grosseiros mas, sim,
aquela relação de envolvimento que se estabelece entre o escritor e o
texto, o texto e o leitor, pressupondo assim um jogo erótico de sedução,
em diversos níveis. Jogo que impõe uma ordem, uma sensibilidade
“situando o ato erótico mais acima do umbigo, dando-lhe seu valor lúdico,
enriquecendo-o” (CORTÁZAR, 1978, p. 78). Melhor seria dizer recobrando
a significação lúdica, devida ao erotismo. É bem verdade que o próprio
sentido do ludismo vem se modificando e perdendo suas características
originais, em todas as esferas da nossa sociedade, conforme percebeu
Huizinga (1980, p. 219). Por isso mesmo, é necessário preservá-lo no
espaço da arte: no caso da literatura, através da noção de que o seu
maior compromisso é com a linguagem, capaz de recuperar a essência
do lúdico.
Em todo processo sublimatório, que envolve a arte, a luta entre o
ego e o id resulta, enfim, na vitória do princípio de prazer, embora este
seja informado pelo ego. Daí que “brincar” é um imperativo da arte. Não
é, pois, mera coincidência que os jogos eróticos sejam designados de
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“brincadeiras” no plano da vida real.
Algumas narrativas evidenciam esta duplicidade do Eros lúdico,
atualizando, através do discurso (qualquer discurso artístico contém uma
instância de prazer), o tema particular do erotismo: é o caso de “Gazela”,
e de “A matéria do sonho”. Neste ultimo conto, é ainda a problemática
da impossibilidade de comunicação, da enorme solidão vivenciada pelo
ser humano que está em discussão. Discussão essa que se depreende,
num primeiro nível, através da relação que o narrador-personagem
estabelece com os livros que lê. É nos livros que descobriria uma
possibilidade de prazer amoroso que não lhe é facultado viver no plano
do relacionamento humano. A necessidade de aplacar sua profunda
carência o leva, inconscientemente, à “casa paterna” tal como Édipo.
Trabalhando para os velhinhos, busca um lenitivo para a sua solidão:
O trabalho não era fácil, seu Alberto fazia cocô na roupa e xixi na cama. [...] D.
Julieta ajudava a comida que ela fazia e era coisa mais gostosa do mundo. À noite
víamos televisão ou então ela me mandava ler. (FONSECA, 1978A, p. 135-136).

É junto deles que encontra não só o espaço doméstico, na figura
do acolhimento e de uma mãe nutriente, mas também da evasão e o
devaneio que a literatura lhe proporciona.
Sua relação com os livros é, aparentemente, diversa daquela que
o Dr. R., filho do casal, mantém com a literatura:
Dr. R., qual o melhor livro, [...] Crime e castigo ou Fausta vencida? Ele gostava
mais de Crime e castigo, mas a Fausta vencida era a sua infância. Mas também
está certo gostar mais da Fausta, como você. (FONSECA, 1978A, p. 136).

No fundo, porém, existe uma grande identidade entras as duas,
apontando para a liberdade da fantasia e da imaginação, própria da
infância. É pelo olhar infantil do narrador que se realiza o inventário dos
livros que ele lê — objetos de puro jogo, evasão brinquedos — livros que
configuram os mais diversos estilos, mas todos reunidos sob a ótica do
prazer:
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Li: Guerra e Paz, O príncipe e o mendigo, O monge de Císter, Winnetou, Pardaillan,
A vingança do judeu, Sacramouche, Pimpinela escarlate, Buridan, Os três
mosqueteiros. [...] O processo, Eurico, O presbítero. A maioria dos livros era
muito antiga [...] Mas havia alguns novos. (FONSECA, 1978A, p. 136).

Essas obras são postas juntas, lado a lado, destacando-se, sobretudo
em sua condição primeira de pró-vocadoras de sonho. Por isso é que se
pode colocar Tolstoi ao lado de Mark Twain, O lobo da estepe ao lado
de Tarzan, o rei das selvas.
Até mesmo nas obras pertencentes à cultura de massa ou a
midcult, existe uma raiz de criatividade que aponta para o sonho: “o
consumo se alimenta do fluxo literário da criação.” (MERQUIOR, 1974).
Nesse sentido, é que se podem reunir obras tão diversas em seu objetivo
e função, sem reduzir uma ou superestimar outras.
Na casa dos velhinhos, o narrador encontrou o ambiente que, em
princípio, nunca tinha possuído: o lugar estável, aconchegante, que remete
ao berço e, mais longinquamente, ao útero da mãe protetora. A casa é o
espaço que de direito pertence à infância, lugar do sonho o qual trazemos
internalizado e projetamos ao longo de nossas vidas nas moradas que
habitamos. A “falha” o leva abandonar a casa (dos velhinhos), espaço
edênico de onde se sente expulso, ao ser surpreendido, durante o ato de
masturbação, pelo Dr. R.. A culpa do narrador é tamanha que não enuncia
o ato, reforçando o inter-dito:
Um dia o Dr. R. abriu a porta do banheiro quando eu estava lá dentro. D. Julieta
e seu Alberto estavam dormindo. Era de tarde, o Dr. R. nunca aparecia àquela hora
eu me tranquei dentro do banheiro. Muito tempo depois D. Julieta bateu na porta
e eu perguntei o Dr. R. está aí, e ela disse: o Dr.R. não veio hoje. Saí do banheiro
e pedi minhas contas. (FONSECA, 1978A, p. 136).

A imagem do duplo é sugerida mais de uma vez no texto. Primeiro,
através do próprio papel que o Dr. R. desempenha no discurso: ele ocupa
o lugar que o narrador gostaria de ocupar: “Queria ser filho dos velhinhos”.
(Ibidem). Além disso, Dr. R. é o fruidor da matéria do sonho que os
livros representam. Evidenciaria ele, (o Dr. R.) a instância a um só tempo
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repressora e gratificadora do ego, na medida em que possibilita ao
narrador uma via para o exercício do prazer, sem, no entanto, deixar de
coordenar e organizar e controlar os impulsos instintivos do id?
O duplo ressurgiria, ainda, através do rapaz que substitui o narrador
no emprego. Este tem um olho cego, assemelhando-se a Édipo que, após
conhecer “sua falta”, fura os próprios olhos:
Ele disse, mas eu também não tenho muito tempo para jogar, arranjei um emprego
com uns velhinhos [...] gosto mas deles do que do meu pai. [...] Gostar de alguém,
mais do que dos pais, eu disse irritado, como é que pode? Ele disse, você não
conhece os velhinhos, nem o meu pai. O mulatinho tinha um olho cego, devia ter
sido furado em criança. Vai ver o pai furou o olho dele. (FONSECA, 1978A, p.
137).

A imagem do duplo, por sua vez, remete ao Eros narcisista, estéril,
mortal, sem possibilidade de verdadeira conjunção com o outro. Daí o
surgimento de Gretchen, a boneca inflável.
Observe-se que o narrador procura mais uma vez reconstruir uma
morada, imagem da casa perdida, anulando sempre a figura paterna,
comportamento que se evidencia, em primeiro lugar, pela paralisia de
seu Alberto, o que equivaleria à morte de um pai repressivo: seu Alberto
é um paralítico e não fala; a proprietária do apartamento, onde aluga um
quarto e para onde leva Gretchen, é viúva.
Gretchen, num primeiro momento significa, portanto, a
impossibilidade de comunicação ligada à culpa, à falta original — ao
Édipo. A dificuldade de entendimento registra-se também no nível da
comunicação verbal. As palavras não dão contra do que se quer dizer.
Daí o narrador descrever a maneira do Dr. R. falar:
A mão direita próxima da boca, meia direita, ponta de lança. Às vezes ele dizia
uma palavra e depois pegava ela pelo meio no ar e espremia e eu sentia o barulho
da palavra arrebentando dentro a mão apertada do Dr. R. e ele olhava a gente de
frente com os lábios crispados. (FONSECA, 1978A, p. 141).
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É preciso espremer as palavras até arrancar-lhes um significado.
Parece não ser apenas diante das palavras que o Dr. R. se comporta
como descobridor e construtor de sentidos. A partir do surgimento de
Gretchen, ele não é mais o dr. R. e sim o Dr. R., que atua, de certa
forma, como um terapeuta, ajudando o narrador a “integrar-se”, dentro
de um estado de saúde provisória, analisando e interpretando o seu
comportamento. Vejam-se as suas observações, bem de acordo com os
clichês psicanalíticos: “Quando foi que você começou a se masturbar?
[...] — Dr. R., a viúva perguntou se eu estava sonhando. Muito
interessante, disse o dr.” (Ibidem, p. 138; 141). (aí a abreviatura está em
letra minúscula, mas no resto do conto só em maiúscula; ainda assim a
inferência anterior me parece possível).
A partir de Gretchen, amar assume o mesmo plano que ler. Portanto,
o fim de Pardaillan coincide com o fim de Gretchen: os livros que o
narrador leu são, de certa forma, como as pessoas que amou. A boneca,
que ele fura com a sua dentada e esvazia, provoca, novamente, desolação,
o vazio existencial; até a volta do Dr. R. com uma nova boneca, com um
novo sonho:
Amei Gretchen todas as noites falando no seu ouvido para a viúva não ouvir,
mordendo sua orelha, seu peito, o bico do seu peito, ah, Gretchen submissa. Li.
Visitei os velhinhos. (FONSECA, 1978A, p. 142).

A matéria do sonho resgata, em nível textual, uma experiência
que diz respeito a cada um de nós. Não é à toa que o narrador é anônimo,
pois, no espaço da inominabilidade, cabem todas as nominações humanas.
A única saída do real insuportável seria a evasão, a matéria do
sonho. Graças ao devaneio, o personagem-narrador é capaz não só de
suportar a vida e seus estigmas, mas também de transfigurar a própria
vida.
Gretchen, Cláudia, tristes bonecas infláveis, configurando a doença
de uma sociedade de onde o Eros lúdico vem sendo progressivamente
expulso – recriadas – transmudam-se em real objeto do desejo, em
“brinquedos”, no sentido original e verdadeiro da palavra.
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Não seria este o mesmo processo que transforma a linguagem –
simples veículo de comunicação, com fins pragmáticos – em linguagem
segunda, recriadora de signos, artística, erótica, lúdica?

25

Ibidem, p. 142
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Resumo: Entendendo a leitura da obra literária como um corpo a ser
percorrido, este estudo pretende ler no romance O Delfim (1968), do
autor português José Cardoso Pires, algumas de suas estratégias de
narração que revelam uma sedutora transgressão da ordem social através
de uma aposta ética em que permanece a herança neorrealista em
metamorfose.
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of a literary work as a “body” to be explored, this study intends to
read on the novel O Delfim (1968) - by José Cardoso Pires,
portuguese author – some of their strategies of narration which
reveal a seductive transgression of social order through an ethical
commitment which keeps the neorealistic heritage in metamorphosis.
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De morte natural nunca ninguém morreu.
Não foi para morrer que nós nascemos,
[...]
A morte é natural na natureza. Mas
nós somos o que nega a natureza. Somos
esse negar da espécie, esse negar do que
nos liga ainda ao Sol, à terra, às águas.
Para emergir nascemos. [...]
Jorge de Sena

No poema “A Morte, o espaço, a eternidade”, Jorge de Sena parece
sublinhar a morte como uma injustiça e insiste em não aceitá-la
resignadamente como algo natural do humano. Desse modo, Sena reverte
em linguagem a aceitação de uma verdade consoladora aparentemente
inquestionável da condição humana. O poeta parece saber, como Roland
Barthes, que “o ‘natural’ é, em suma, o último dos ultrajes”, já que
aquilo que se torna óbvio e evidente é efetivamente a “verdadeira
violência”, porque intransponível. Assim, ao inverter a condição natural
da morte, lançando-a apenas ao plano da natureza, Sena se nega ao
conformismo da aceitação do que é evidente, questionando o lugar-comum,
fazendo da poesia um espaço revolucionário. Aliás, sua concepção de
poesia teve como marca distintiva essencial, segundo o professor Luís
Adriano Carlos, “a vivência concreta do problema estético da linguagem
de um ponto de vista ético inteiramente novo” (CARLOS in: SENA, 2006,
p. 57). Sena viu a poesia mais como instrumento de transformação do
mundo do que como forma de compreensão dele, por isso, à sua noção
de poesia como testemunho atrela-se a noção de metamorfose, ou
transformação do real através do exercício da linguagem.
Foi sempre insidiosa também a pena de José Cardoso Pires. O
exercício salutar de uma vivência estética de um ponto de vista ético foi
de forma semelhante por ele realizado em contos e romances que
parecem também entender que é preciso questionar o óbvio, transgredir
o natural, praticar o paradoxo, numa escrita de resistência inconformada
com o tempo português. Como a poesia-testemunho de Jorge de Sena, a
narrativa cardosiana ousou documentar o humano não apenas como um
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registro do tempo, mas também como um exercício de ensinamento
(docere) que possibilitasse a sua transformação, ensinamento que é
promovido maternalmente, para usar a expressão barthesiana de
aprendizagem mais efetiva do saber, na medida em que ousa deslocar o
leitor de suas certezas, pregando a dúvida e o olhar desviante, para que
ele reconstrua o texto a seu modo. Sua pena promove, através da
perversão, uma crença - nas palavras aqui roubadas de Jorge de Sena na existência de mundos “outros que a nossa vontade de dignidade humana
convocar a que sejam de fato” (SENA, 1977, p. 26).
Escolho falar aqui de O Delfim, romance de 1968. Unindo o ético
ao estético, o tecido narrativo de O Delfim revela-se pantanoso, denso,
como a Urdiceira em que ficou a boiar o corpo de Maria das Mercês,
esposa de um certo Engenheiro-Lavrador Tomás Manuel da Palma Bravo,
último poderoso detentor do direito sobre a Lagoa da Gafeira.
O preâmbulo do romance é uma apresentação quase teatral da
instalação do narrador-personagem-Autor no livro e num quarto de
pensão. A partir de então, tem-se a proposição indireta estabelecida pela
e para a escrita:
Depois, se quisesse escrever, passaria apenas o dedo na capa encarquilhada do
livro que o acompanha (ou numa tábua de relíquia, ou numa pedra) e sulcaria o pó
com esta palavra: Delfim.
Seria uma dedicatória. Um epitáfio também. Seis letras que, de qualquer maneira,
não teriam mais do que a justa e exacta duração que a poeira consentisse até as
cobrir de novo. (PIRES, 1983, p.2).

Escrita que sulca o pó e deixa uma marca. Escrita que é epitáfio
de um tempo em transformação. Este narrador sabe que a escrita é um
instrumento de memória, mas que a sua significação tal como naquele
momento se estabelece é condicionada ao tempo histórico que ela
referencia. Como nos poemas de Sena em Metamorfoses (1963), que,
nas palavras de Gilda Santos, “rastreiam as indeléveis marcas do humano
deixadas na arte por uma “Humanidade” em inexorável mutação”
(SANTOS in: SENA, 2006, p. 166), a pena deste escritor-furão é consciente
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de que com a passagem do tempo, outras marcas serão deixadas, outras
leituras feitas, evidentemente sem excluir as anteriores, afinal, a
modernidade ratificou a certeza da escrita como um palimpsesto. A
referência à poeira que a cobrirá de novo faz pensar que a história ainda
está em movimento, e, por isso, algum dia será outra a história a escrever/
ler. Vejo também aí a consciência de uma escrita que entende a fixação
do tempo como uma experiência única, no sentido dado por Benjamin de
que a história só é recuperável em função de um presente, e se torna
naquele momento uma ruína.
No segundo capítulo, começa a se insinuar a hipótese de que o
romance venha a ter uma intriga policial. A observação da realidade pelo
sujeito é necessariamente contaminada pelas experiências que compõem
a sua bagagem pessoal e pelo outro com quem ele se relaciona. O escritorfurão registra, a relembrar o desfile do casal Palma Bravo: “Duas
silhuetas de moeda, dois infantes do meio dia. Dois que?” (PIRES, 1987,
p. 10). O narrador é, então, traído pela própria linguagem e usa o termo
com que o Velho das Lotarias costumava se referir a Tomás: o Infante.
O leitor é assim conduzido à cena elidida do encontro do narrador com o
Velho, quando ele toma conhecimento do evento que haveria de modificar
a realidade da Gafeira. Aguça-se aí a curiosidade para uma intriga. Um
crime? Dois? O próprio narrador confessa-se curioso por saber o que
ocorrera. Morte, mistério, curiosidade, medo: estão aí os ingredientes de
um romance policial.
Inscrevendo-se, no entanto, como um desvio do curso de uma
narrativa do gênero policial tradicional, apresentando o crime como
acessório e não como principal, este romance experimenta a saudável
sensação de deslocar o leitor de suas expectativas, instalando-se como
uma obra aberta que exige do interlocutor a participação e não a recepção
isenta. A descoberta do outro que preencherá o vazio do discurso é
talvez o grande segredo desse texto que, por ousar uma mudança no
paradigma formal do romance neorrealista, fazendo dele a sua intrínseca
ruína, manteve viva na contemporaneidade uma aposta na subversão da
realidade e na aprendizagem de uma visão desalienada do sujeito e do
159

Livro Teia Literaria 5 REVISADO copia.pmd

159

13/12/2011, 15:50

Teia Literária 5

outro que o Neorrealismo, como exercício literário, procurou colocar em
causa. Assim, publicado já em fins dos anos 60, ele promove uma
renovação criadora no seio dessa proposta, ou uma metamorfose, por
experimentar novas estratégias discursivas advindas de tendências
romanescas contemporâneas.
No inquérito de um romance de enigma, o detetive analisa pistas,
raciocinando e construindo a lógica dos acontecimentos. Por isso, ele é
memorialista. Em O Delfim, a base memorialista se mantém, pois o
narrador perscruta na memória cenas que possam levá-lo a um possível
entendimento do fato. Mas nosso Sherlock prefere deixar que as muitas
versões se acumulem, como possibilidades não excludentes. Movido pela
curiosidade, é tentado a visitar a casa de Tomás Manuel, mas adia a
ação porque diz haver preparativos a desenvolver. Ele menciona o aluguel
do barco, a licença de caça, o repouso, mas novamente sua mente o
“trai”, digamos, e o conduz a lembrar-se de que aquele dia de caçada
seria uma “ofensiva confusa”. Referia-se assim ao fato de que a Gafeira
vivenciava um novo tempo, aquele que lhe permitia trazer no bolso “uma
licença de caça passada por ordem dos habitantes da aldeia, e não por
Tomás, o Engenheiro” (PIRES, 1987, p. 37). É nesse ínterim que o narrador
se encontra com a alegórica figura da lagartixa.
Esse encontro indica que a ordem dos acontecimentos relatados é
sintomática para que se depreenda o real interesse da escrita. Construída
como uma aparente intriga policial, a narrativa revela que o que importa
mesmo narrar são as mudanças causadas pelo giro do tempo, e também
o próprio processo de uso da memória para recuperação do passado. A
lagartixa é neste romance a alegoria da História, a imagem que emerge
do texto para representar o tempo. Identificado a ela na sua marginalidade,
o escritor observa sua capacidade de mudança lenta, mas tenaz, que lhe
permite sair do silêncio, para introduzir-se no lugar deixado vago pelo
poder. Nesse sentido a lagartixa é imagem do tempo em transformação,
porque ela é também “rápida no despertar, e sagaz, e ladina” (PIRES,
1987, p. 37). Por isso ela vem aqui a encabeçar o novo portal (o dos 98
arrendatários da lagoa) ou suposta na casa de Tomás,
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no alto do portal, imposta sobre a legenda Ad Usum Delphini porque em todos
esses lugares ela estará perfeita na sua modéstia abstracta como a imagem de um
tempo ou de uma idade em que os anos escorrem alheios à mão do homem e em
que a erva cresce e morre e se diz: Afinal também temos primavera. (PIRES, 1987,
p. 37, grifo nosso).

Em seu quarto, numa noite de insônia, o eu-narrador pressente
vida lá fora, e lembra pessoanamente dos “ramos de violetas” de uma
noite de Primavera. “Afinal também temos primavera.” (PIRES, 1987),
escrevera o narrador. E a noite de Primavera lá fora é marcada pelos
passos de “bêbados retardatários que avançam para casa em guinadas
heróicas” (PIRES, 1987, p. 166), pelas bicicletas a tilintar, e pelo fumo das
enguias: marcas de um tempo de transgressão.
“Uma fieira de luzes pinga lá de cima sobre a aldeia, minúsculos
vaga-lumes a tremular. Penso: ‘As bicicletas. Os ciclistas descem a
serra.’” (PIRES, 1987, p. 111). Os vaga-lumes, são, na comparação
metamórfica poética estabelecida pelo narrador, a imagem dos faróis
dos ciclistas que descem a encosta chegando na Gafeira para o festim
que inaugura a nova temporada de caça. As imagens de circularidade
permeiam o texto, e indicam, por um lado, a sociedade enclausurada, sua
existência em redoma, e, por outro, a certeza do “giro do tempo”, que
pode fazer tudo mudar. Aqui também há circularidade e não só porque
os aros das rodas das bicicletas estão presentes. É conhecida do leitor a
imagem da lagoa com a sua coroa de nuvens formada pelo vapor de
água que brota dos caniços, a respiração da vegetação. Completando
agora o ciclo da água, na configuração das leis da natureza, o vapor de
água condensa-se e desce sobre a aldeia, não como chuva, mas como
“uma fieira de luzes (que) pinga lá de cima sobre a aldeia, minúsculos
vaga-lumes a tremular.” (PIRES, 1987, p. 111). Tal imagem circular
complementa-se quando se pensa no “bom giro do tempo”, expressão
cara a um texto que retoma a veia ética neorrealista deslocando-a de
seu exercício tradicional, aquele certo didatismo de alguns textos originais,
para lhe dar uma nova prática estética. Essa metamorfose é o que permite
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a existência de um texto compromissado com o real em um tempo de
renovação artística que não mais crê na arte como ilusão da verdade
(mimese), mas como alusão, transformação.
Assim, é também pelo desejo de um olhar desviante e corrompedor
da ordem, que o romance se apropria do policial para pervertê-lo. Essa
literatura não é subversiva, ela apascenta, já que, como diz o próprio
escritor-furão: “é um tranqüilizante do cidadão instalado. Toda ela tende
a demonstrar que não existe crime perfeito.” (PIRES, 1987, p. 122). Logo,
ela contribuiria para perpetuar os mecanismos do poder nos postos sempre
por eles ocupados.
Sabemos que na narrativa de O Delfim, o desfecho não cobre a
solução do mistério, ao menos não de forma confortável, definitiva, talvez
porque não interessa tranquilizar, e sim instalar a dúvida e gerar “leitores
impuros” da realidade, como o narrador. Revolucionariamente, portanto,
esse é um romance que fala de subversão e se estrutura a partir de uma
subversão maior que é a do próprio gênero narrativo escolhido como
modelo.
O que fica evidente é a impossibilidade, bem como também a nãonecessidade, de recompor o tempo de forma isenta e atingir uma verdade
única e última, até porque, como aprendemos com Walter Benjamin, a
História só se constitui como ruína, pois é apenas uma das inúmeras
concretizações possíveis.
Note-se, no entanto, que apesar de demonstrar em sua estrutura
uma certa relativização das certezas e uma espécie de erosão da crença
na verdade, que aparentemente poderia ser associada hoje à cultura de
esvaziamento da modernidade tardia, por outro lado, no caso da narrativa
cardosiana, a própria abertura do texto a um conjunto de interpretações
possíveis, compartilhadas com o leitor, é ainda uma crença utópica no
papel participativo do outro na interpretação e modificação da realidade,
e, nesse sentido, ainda muito moderna. Além disso, demonstra estar
engajada com a crença na modificação da realidade, expressa, por
exemplo “no bom giro do tempo” que coloca as lagartixas da História a
se sacudirem. Com efeito, Cardoso Pires, na famosa Visita à Oficina,
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espécie de Pós-Escrito a O Delfim, mostrou que:
Interessa mais a suspensão do fato do que a sua decifração. [...] concedendo ao
imaginário um crédito provisório de realidade experimentada e colocando-o em
igualdade de discussão com o real, não por atitude agnóstica mas com o objetivo
de estimular opções interpretativas e descobrir sugestões operatórias que
conduzam à descoberta de um conjunto vivo, polimórfico. (PIRES, 1999, p. 173174).

Repare-se que o autor diz “não por atitude agnóstica”, isto é, não
por uma descrença cética típica da pós-modernidade, mas para fazer
produzir, a partir das contradições, as inúmeras possibilidades de percepção
do real.
Sendo estruturado a partir dos eixos passado e presente1, a narrativa
de O Delfim é, portanto, para além de um diálogo com o romance policial,
um romance histórico e memorialista. A trama policial de O Delfim serve
no fundo à revisitação histórica. Se o policial leva em conta a dedução e
o raciocínio lógico, esses são também as bases do exercício do historiador.
As estratégias do policial (depoimentos, versões, ordenação lógica,
suposições, deduções) estão a serviço da investigação do tempo.
O historiador Jacques Le Goff, em seu artigo “Documento/
Monumento” (1997) aponta a etimologia da expressão documento,
interessante por seu caráter de ligação entre um discurso que pretende
ensinar algo e um discurso que se apresenta como prova de determinada
realidade ou fato:
O termo latino documentum, derivado de docere ‘ensinar’, evoluiu para o significado
de ‘prova’ e é amplamente usado no vocabulário legislativo. [...] O significado de
“papel justificativo”, especialmente no domínio policial, na língua italiana, por
exemplo, demonstra a origem e a evolução do termo. (LE GOFF, 1997, p. 95).

Com efeito, nos ensina Jacques Le Goff: “A distinção entre passado e presente é um elemento
essencial da concepção de tempo. É pois, uma operação fundamental da consciência e da
ciência históricas. Como o presente não se pode limitar a um instante, a um ponto, a
definição da estrutura do presente, seja ou não consciente, é um problema primordial da
operação histórica.” (LE GOFF, 1997, p. 293).
1
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O termo documento participa tanto da linguagem jurídica, possuindo
a noção de “papel justificativo”, como diz o historiador, “especialmente
no domínio policial”, quanto da linguagem histórica, no seu sentido de
testemunho ou prova do que se passou. Esta relação bipolar da noção de
documento interessa-me porque entendo que a narrativa de O Delfim
joga propositalmente com o gênero policial – que, como vimos tem na
sua raiz o material documentário – perspectivando também o domínio do
histórico – por desenvolver-se como um processo paralelo ao resgate do
tempo, comum ao exercício do historiador, e por testemunhar a respeito
do tempo português sugerido pela atmosfera de referência: a Gafeira.
Esse espaço figura como um microcosmo da pátria em sua ambientação
de terra abandonada, ensimesmada e cerceadora, como mostrarão as
inúmeras imagens ligadas às noções de fechamento, exclusão, solidão e
censura experimentadas no texto. O jogo com a noção de documento
também se estabelece porque o próprio ambiente social português sob
regime de opressão, do tempo de enunciação, é uma atmosfera de intriga
policial, mistério, discursos esvaziados pela censura, crimes não
esclarecidos, onde qualquer palavra sempre pode ser interpretada como
subversiva.
Narrador astuto, o escritor-furão sabe bem que há sempre algo
mais além da lógica dos fatos. Assim abre o romance ao questionamento,
ensaiando uma forma caleidoscópica de apreensão do real, com
paralelismos, imagens espectrais e distorções. É o que se vê, por exemplo,
no paralelo estabelecido pelas imagens das circunstâncias da descoberta
do corpo de Maria. A primeira delas no capítulo XVIII:
O pinhal é uma paliçada entre mim e a lagoa, onde, num pântano, a Urdiceira,
existe uma ferida por fechar. Arrancaram de lá o corpo de Maria das Mercês, esse
espinho branco cravado no lodo, essa anêmona de cabelos soltos a tremularem na
corrente. (PIRES, 1987, p. 99).

Depois, semelhante imagem é reconstruída no capítulo XXXI,
quando se lê que:
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A dona da lagoa ficou agarrada pelos pés ao lodo do fundo, hirta, inclinada para
frente como se fosse em marcha por baixo de água e tivesse sido detida de
surpresa. Vêem-se-lhe os cabelos a ondular na corrente e, por cima, a pouca
altura, sobrevoa-a um bando de pássaros, sempre o mesmo. Mergulhões, verifico
com pasmo. Aqueles são os mergulhões de que falava o Engenheiro e o fulgor que
o cadáver irradia vem do nylon da camisa de dormir. Atenção: solta faíscas, a
electricidade do nylon. O melhor será assinalar esse ponto no mapa do Automóvel
Clube para aviso dos caçadores que dormem. Tracemos-lhe uma cruz, Abade
Doutor: ‘Réquiem œternam dona eis, Domine...’(PIRES, 1987, p. 179).

A expressão “espinho branco cravado no lodo”, da primeira
descrição, é posta em paralelo com a informação da segunda: “dona da
lagoa ficou agarrada pelos pés ao lodo”. A visualização luminosa da cena
é referida em ambas, porém é mais detalhada na segunda descrição:
espinho branco no primeiro, fulgor irradiado pelo cadáver vem do nylon
branco da camisa, no segundo. Também a informação sobre os cabelos
é retomada: “cabelos soltos a tremularem na corrente” / “cabelos a ondular
na corrente” (PIRES, 1987). A mesma cena é apresentada duas vezes,
sendo a segunda muito mais cinematográfica que a primeira, em virtude
da presentificação dos verbos do relato (“vêem-se-lhe”, “verifico”,
“sobrevoa-a”, “são”, “solta faíscas”), do uso do modo imperativo, ou de
expressões de chamamento, convidando o leitor à observação minuciosa
(“atenção”, “tracemos-lhe”), e da plasticidade com que ela é descrita:
“A dona da lagoa ficou agarrada pelos pés ao lodo do fundo, hirta,
inclinada para frente como se fosse em marcha por baixo de água e
tivesse sido detida de surpresa.” (PIRES, 1987, p. 179). A descrição do
cadáver é feita em detalhes, formas e cores, alcançando assim grande
plasticidade. Acrescenta-se o saldo pictórico e sinestésico, ampliando a
sensação cinematográfica da cena: estaticidade (hirta, detida) e
movimento (inclinada para frente, marcha, ondular, corrente, sobrevoar);
visão (vêem-se-lhe, fulgor irradia, faíscas) e tato (faíscas que queimam).
A apropriação mais detalhada da segunda cena, talvez tenha se
dado em virtude da necessidade de chamar mais a atenção do leitor para
o que se quer focalizar com ela, isto é, a indicação clara da mudança do
tempo consolidada com a morte, não natural, da dama da lagoa. Na
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primeira descrição, a narração indica que há ali “uma ferida por fechar”.
Na segunda, a necessidade imperiosa de “assinalar aquele ponto no
mapa”, “para aviso dos caçadores que dormem” é ratificada pela
imposição de uma marca nova no discurso da anterior Monografia da
Gafeira: “Tracemos-lhe uma cruz, Abade Doutor”. Nas “indeléveis
marcas do humano” (SANTOS in: SENA, 2006, p. 166) deixadas como
testemunho, a arte de Cardoso Pires ousa deixar mais uma: uma cruz
traçada por seu narrador no mapa da Gafeira, para aviso dos caçadores
em estado de inocência: sinal de um tempo em transformação já
anteriormente anunciada pelas águas do mar que todos os anos penetram
a lagoa fecundando-a de vida nova.
Esse novo traçado é proporcionado por uma escrita outra, que
suplanta o discurso destinado a grafar o tempo da Gafeira pela visão
única – mono-grafia – do poder dominante. Ao contrário da escrita
singular do abade, a escrita plural do escritor em vigília, com a sua visão
estereoscópica, fundamentada através das inúmeras apropriações do real,
inaugura o novo, inconfundivelmente assinalado no papel. Ela altera a
escrita da monografia do abade porque ousa traçar-lhe uma cruz – como
sepultura de um tempo – cruz como marca vertical de finalização de um
continuum do tempo em horizontal.
O tempo da transgressão da ordem é evidentemente celebrado na
narrativa através do “festim das enguias”, que aparece ainda como tempo
da libertação, da manifestação de um desejo reprimido por tanto tempo
de cerceamento. Como aprendemos com Georges Bataille (1988), o
homem pertence a dois mundos entre os quais, queira ou não, sua vida
está repartida: o mundo do trabalho e da razão, que é a base da vida
humana, e que se estrutura a partir da proibição, ou interdito; e o mundo
da violência, o da própria natureza humana, viabilizado pela transgressão.
“O trabalho exige um comportamento em que o cálculo do esforço, ligado
à eficácia produtiva, é constante. Exige um comportamento racional em
que os movimentos tumultuosos que se libertam nas festas ou, geralmente,
no jogo não são admitidos” (BATAILLE, 1988, p. 35-36), diz Bataille, e
continua: “o trabalho introduz uma pausa, ou intervalo, graças aos quais
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o homem deixa de responder ao impulso imediato que comanda a violência
do desejo”(ibidem, p. 36). Na vida humana, “o excesso manifesta-se na
medida em que a violência domina a razão” (ibidem, p. 35), por isso, para
se viver no coletivo são necessários os interditos, ou as proibições.
A transgressão excede sem o destruir um mundo profano de que é complemento.
A sociedade humana não é apenas o mundo do trabalho. Simultaneamente – ou
sucessivamente – o mundo profano e o mundo sagrado compõem-na, dela sendo
duas formas complementares. O mundo profano é o mundo das proibições, o
mundo sagrado abre-se para as transgressões limitadas. É o mundo da festa, dos
reis e dos deuses. (BATAILLE, 1988, p. 58).

Assim, não é gratuito que a narrativa de enigma de O Delfim
apresente um narrador instalado num quarto, perscrutando a memória
com vias a entender o que talvez se tenha passado na Gafeira, e
supostamente desejoso de desvendar um crime, a quem chegam os fumos
de um festim comemorativo, imagem do tempo da transgressão, do tempo
do desvio: em termos ideológicos, o verdadeiro tema básico da narração.
“Afinal também temos primavera”, lembramos a emocionada frase do
narrador, e este romance ensaia aqui a celebração de um sonho que um
dia se tornaria possível, aliás, também em tempos de abril, tempos de
primavera:
Pela janela meio corrida entra um cheiro a enguias a arder nas tabernas e nos lares
que, quanto mais noite, mais se adensa. É o festim, digo. O festim sobre as ruínas.
Os destroços das idades mortas despertam a fumegar e, neste ponto, justiça seja
feita ao profético Dom Abade, que, já em 1801, Monografia, cap. VI, fls. 87 vs.,
tinha prevenido o mundo contra a herança pagã que pesa sobre a Gafeira:
“Encontradas foram duas cisternas nas casas do forno da família Ribeiro [...],
mais se nos confirma estar a Povoação assente em uma teia de canais e de represas
que serviram aos banhos ímpios da tropa romana e às orgias dos adoradores de
Baco e cujos desmandos se acolhiam ...” (PIRES, 1987, p. 127-128).

Através da imagem de enguias a arder sobre as ruínas romanas,
nota-se no trecho o paralelismo entre as imagens ligadas ao festim de
enguias e às orgias realizadas pelos romanos no mesmo local, descobertas
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através de ruínas ali presentes. O paralelismo visual é sugerido pelo
próprio narrador e contribui para a análise ideológica motivada pela
narrativa. A comparação com as orgias romanas se tornará mais evidente
ainda por todo o erotismo verbal que permeará o texto neste capítulo
dedicado ao festim. A Monografia do Abade, que serve como livro-guia
na primeira visita do narrador à Gafeira, registra a maldição à terra
apregoada pelo discurso religioso que se propõe a escrever a História da
região, uma História que é logicamente marcada pelos nomes do poder.
A cena citada faz o leitor lembrar também das primeiras páginas do
romance, quando o narrador, ao descrever o largo da povoação, relembra
e cita a suposta maldição à terra causada pelas relações daquele espaço
com as antigas termas romanas e as orgias pagãs ocorridas ali. Nas
palavras do Abade Agostinho Saraiva:
Desta terra da Gafeira quis a Providência fazer exemplo de castigo. Porque sendo
dotada de águas boas na cura das feridas malignas e de abundante e saboroso
pescado, não a redimiu o Senhor com a vara de Sua Altíssima Clemência, a qual
tem duas pontas e são a do castigo do século e a do arrependimento cristão. E
estas duas pontas são de fogo e de mel e conduzem à absolvição no dia em que das
entranhas da Gafeira desaparecer o último sinal de paganismo bem como dos
festins e orgias que se levaram a efeito nas termas romanas instaladas por Teófilo
e das quais restam pedras ímpias e inscrições de agravado speculum exemplorum.
(PIRES, 1987, p. 6).

Aceitando a suposta maldição da terra apenas com o que o narrador
chama de “respeito” pelos “mortos que deixaram a sua palavra no granito
e no papel” (PIRES, 1987, p. 6), o escritor-furão passa à sua leitura da
realidade da Gafeira. É possível reparar que nesta mesma expressão
existe a relevância dada não só às ruínas da História deixadas “no papel”
dos literatos, mas também às deixadas pelos mortos “no granito”,
ressignificando em positivo as ruínas pagãs amaldiçoadas pelo abade
cristão, nas quais supostamente estaria o mal.
Na sequência, os significantes sensoriais exaustivamente presentes
ao longo de todo o capítulo, contribuem para a atmosfera erotizada da
cena (“incenso de prazer”, “névoa excita”) caracterizando a consagração
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da vida que se espalha pela província, após o tempo de repressão anterior:
Assim como é também de admitir, perante a alegria que vai na aldeia, que um
antigo e adormecido incenso de prazer se tenha levantado das relíquias e cegue, e
queime, a alma dos gafeirenses. Mas esta névoa ou esta fumarada de enguias –
quem adivinha?), esta névoa excita, traz prenúncios felizes, e todos nós merecemos
vinho para hoje, céus calmos para amanhã, conforme está previsto pelos Serviços
Meteorológicos. Uma vez na vida, acreditemos no Borda-d´Água oficial e nos
Aristóteles que o fabricam. (PIRES, 1987, p. 128).

Novamente, a narrativa marca a impossibilidade clara da visão.
Mas aqui a turvação da visão – a cegueira pela fumaça – acaba
contribuindo para a ampliação da percepção da realidade através dos
outros sentidos. Além disso, ao referir-se a essa cegueira momentânea,
o texto aponta possivelmente para a sensação de ápice do prazer erótico,
que acaba por fazer turvar a visão.
Consolidando mais ainda a comparação com as antigas orgias
aparecem os significantes ligados ao barbarismo, adjetivos transpostos
para as nuvens de fumaça, numa associação sinestésica inusitada (nuvens
violentas de sabor rolam): “Na chaminé do humilde, no balcão mais tosco,
rompem clarões, ao mesmo tempo que nuvens violentas, carregadas de
um sabor bárbaro, rolam sobre as cabeças dos homens e vêm até mim.”
(PIRES, 1987, p. 128). Nessa festa coletiva, todos podem participar, com
igual condição.
Assim, o romance cola a festa comemorativa do tempo da
enunciação às festas pagãs realizadas pelos romanos. Aquilo que
supostamente seria profano pela visão religiosa cristã se converte em
sagrado porque marca o tempo da transgressão. Festa e jogo são talvez
as grandes imagens alegóricas da narrativa, porque representativas de
toda uma mensagem subversiva que acompanha o texto. Aliás, esta última
– o jogo – é talvez a imagem perseguida com mais insistência na obra
cardosiana. O jogo é subversivo, é característico do tempo da transgressão,
como mostrou Bataille. Sabemos ainda que toda resposta subversiva
traz dentro de si um projeto utópico, porque aposta no novo para substituir
169

Livro Teia Literaria 5 REVISADO copia.pmd

169

13/12/2011, 15:50

Teia Literária 5

o velho. A utopia é, portanto, crítica, já que aposta no diferente. Assim,
as imagens ligadas à festa das enguias, que percorrem toda a narrativa
através das constantes referências à fumaça e à névoa, e as imagens
referentes ao jogo-do-olho-vivo são como a essência da atitude crítica e
utópica do romance.
A linguagem usada pelo narrador nas cenas referentes a essa
festa é quase sempre acentuadamente erótica, uma vez que - e lembramos
mais uma vez Bataille - o tempo da transgressão é o tempo da
manifestação da violência do desejo. A revolução, como se vê, está
também na linguagem que experimenta. Repare-se, por exemplo, o
erotismo verbal marcando essa orgia festiva, em cenas e imagens que
beiram o surrealismo e o insólito, marcando um tempo em metamorfose:
Às esquinas e à porta das tendas colocaram-se fogueiras com espetos em labareda,
verdadeiras bandarilhas de carne; no céu estalam foguetes que são também fogo,
música e rastro branco. A fumaceira avoluma-se. Rompe das frestas dos telhados,
desponta das crianças que circulam ao deus-dará, devorando pedaços de carniça
sobre o pão. É um nevoeiro que embriaga, um nevoeiro de enguias e de brisas do
oceano. (E não haver uma alma que feche as janelas da Gafeira...) No café, um
ciclista volta o forro das algibeiras: saem penachos de vapor de cada bolso.
Viúvas-de-vivos passam a correr, fumegando – as saias e os seios fumegam; um
calor activo escoa-se-lhes das virilhas, da secreta boca do corpo, espraiando-se
pelo ventre e pelos braços num tremular branco e contínuo. Nas tabernas os
camponeses atropelam-se, procuram o copo às apalpadelas. (E as janelas abertas,
e as crianças a tossir nos berços...) Ouvem-se gritos, gargalhadas, música de feira.
E foguetes – os cachorros mal respondem, gemem. (PIRES, 1987, p. 129).

O clímax erótico é demonstrado não apenas pela apresentação
das viúvas com saias a fumegar, isto é, pelo significado erótico do
segmento, mas também pela forma buscada para o contar: o surrealismo
da cena, os significantes sensoriais usados em excesso, e também o
acúmulo de inúmeras e insólitas imagens – inúmeros flashes captados
pela objetiva do narrador – que produzem a sensação de falta de
respiração, perda de fôlego.
Como se percebe, a mensagem político-ideológica do texto – a
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aprendizagem de uma revolução social metaforizada na tomada da lagoa
pelo povo que já não precisa das licenças para caça – estabelece-se
num segundo nível narrativo, através das metáforas, das associações.
Por isso, exigirá do leitor a sua participação e um olhar atento, no sentido
de perceber as artimanhas de um texto que é, apenas na aparência, uma
narrativa de enigma policial tradicional. Mantendo, a crença numa
transformação da realidade, a narração de O Delfim ensaia, ela mesma,
uma atitude de alerta, de olho vivo, propondo como dispositivo de proteção
do sujeito - nos vários níveis de caça apresentados no texto – a mente
em trabalho, auxiliada pela visão aguçada, isto é, a manutenção de uma
postura de vigilância e de espera atenta. Tal postura é exigida também
do leitor, que constantemente é convidado a abandonar seus protocolos
de leitura e levado a construir novos.
Arguciosamente, na surdina, na clandestinidade, como apontou o
estudo de Maria Lúcia Lepecki (1977), e como deve ser a um universo
de caça, a narrativa ensina o ideal utópico, sem jamais recorrer ao
panfletário, ou mesmo a violência de um discurso mais pronto, ao invés
disso, esconde na sua estrutura as metáforas de uma revolução possível
e as certezas de um amanhã esperado com expectativa. Assim, o romance
de Cardoso Pires atualiza a questão neorrealista, e instala-se, também
ele, como uma nova cruz traçada no mapa das letras portuguesas. Ensina
o utópico através da perversão e do desvio incessantemente postos em
causa nos diferentes níveis e processos de sua narração sedutoramente
inesgotável, pois sabe que a boa literatura, já aprendemos com Roland
Barthes, não pode ser natural, previsível, e sim trapaça, jogo, excurso.
Lutando contra uma atmosfera social cerceadora da palavra, contra
os desígnios insidiosos do poder que querem fazer “esconder tudo” e o
tornar “cego e mudo”, o escritor-caçador em vigília de O Delfim
subversivamente entrega-nos um texto em que a pena não se faz muda
e queda, mas se multiplica em palavras e imagens e ensina a ver, pois faz
deslocar o olhar, seu e do leitor, “por e para todas as partes e em todas as
direções com atenção”(CHAUÍ in: NOVAES, 1993, p. 37). Assim, quero
concluir convidando os versos de Jorge de Sena, do poema “Quem a
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tem...”, de Fidelidade. Não hesito em dizer que a escrita de Cardoso
Pires demonstra, no seu exercício estético ético, concordar com tais
palavras, crendo que a pena da escrita não deve se limitar a registrar o
mundo, mas a transformá-lo:
Não hei-de morrer sem saber
qual a cor da liberdade.
Eu não posso senão ser
desta terra em que nasci.
Embora ao mundo pertença
e sempre a verdade vença,
qual será ser livre aqui,
não hei-de morrer sem saber.
Trocaram tudo em maldade,
é quase um crime viver.
Mas, embora escondam tudo
e me queiram cego e mudo,
não hei-de morrer sem saber
qual a cor da liberdade.
9/12/1956 (SENNA, Poesia II).
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“O GRANDE SEGREDO”, DE JORGE DE SENA
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Resumo: Jorge de Sena é um dos mais profícuos escritores portugueses
da segunda metade do século XX. No presente artigo, o conto “O Grande
Segredo”, publicado no volume Antigas e novas andanças do demônio,
alude à narrativa histórico-mítica de Santa Teresa D’Ávila, pondo em
destaque uma personagem feminina que habita o interior de um convento
e que partilha de uma experiência erótica com o divino. O texto seniano
exige uma discussão teórica em torno de conceitos como sagrado, profano
e erotismo, pelo que os pensamentos de Mircea Eliade, Georges Bataille
e Octavio Paz constituem arcabouço primordial para uma abordagem
aprofundada do conto em tela.
Palavras-chave: Jorge de Sena; narrativa; erotismo.

Abstract: Jorge de Sena is one of the most fruitful Portuguese writers
of the second half of the 20th century. In this paper, the short-story O
Grande Segredo, which was published in the oeuvre Antigas e novas
andanças do demônio, alludes to the historic-mythic narrative
of Santa Teresa D’Ávila. This is done via foregrounding a female
character who lives in a convent and has an erotic experience
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with the divine. Sena’s text demands a theoretical debate on concepts
such as sacredness, profane and eroticism which the works of Mircea
Eliade, Goeages Bataille and Octavio Paz constitute the basis for
an in-depth analysis of the text under scrutiny.
Keywords: Jorge de Sena;, short-story; erotism.
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Quando, enfim, entrara nele, também como agora se encostara à
porta, não a despedir-se do mundo, mas a sentir que tudo ficara
lá fora, e ela renasceria, teria finalmente a ressurreição da sua
vida que o peso de uma pedra imensa, que era o seu destino, não
permitia que surgisse e caminhasse. Mas, ali dentro, e dentro da
ressurreição, esperava-a o horror inonimável de ser eleita, de
ser visitada, de ser mais do que é possível.
Jorge de Sena

Como poucos artistas no século XX, Jorge de Sena, lisboeta nascido
em 1919 e falecido em 1978 nos Estados Unidos, conseguiu encenar a
escrita do erótico. E, se lembrarmos o pensamento de Octavio Paz (1994,
p. 49), não será difícil constatar que tal exercício seniano de escrita
configura-se como um gesto duplamente erótico, se se pensar que o ato
de escrever pode ser, ele próprio, um ato carregado de erotismo. Para
falar de Jorge de Sena, podem-se evocar os murmúrios de uma presumida
compulsão sexual, obsessão da qual o escritor seria – se é que assim se
pode dizer – vítima. Diz-se que foi expulso da marinha, muito
provavelmente, por se envolver com companheiros; e gerou nove filhos
com Mécia de Sena, ainda hoje residente em Santa Bárbara, guardiã do
farto espólio deixado.
Jorge de Sena é, ao lado de Eduardo Lourenço – outro ensaísta
português sensível e reconhecido pela crítica como um dos mais agudos
pensadores da contemporaneidade –, rapaz prodígio de um século que
viu a fundação da República Portuguesa em 1910, a ditadura arrastada
ao fio de décadas, a Revolução dos Cravos em 1974, a perda das colônias,
a entrada na União Européia. Século que viu a globalização de um país
que já nos havia revelado que o mundo era mais do que o Mediterrâneo
e que havia muitas “Índias por achar”. Mas suprimimos esta exaltação a
Jorge de Sena, lembrando que, como tantos outros, a história encarregouse de silenciar a sua vida. Fora dos corredores de centros especializados,
poucos são os que estão familiarizados com os ensaios, a literatura e a
imagem de Jorge de Sena. E, nem por isso, o crítico deixou de escrever
mais de 30 volumes de texto, de se tornar camonista renomado, autor de
livros como Trinta anos de Camões, tomos I e II. Compulsivo. Este é o
Jorge de Sena.
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O conto “O Grande Segredo” terminou de ser escrito em setembro
de 1961. Foi redigido, como se subentende, no exílio. O texto, de menos
de três páginas completas, foi publicado no volume Antigas e novas
andanças do demônio; e esta seria apenas uma informação
complementar se a leitura do conto não nos mostrasse que o ambiente
em que se desenrola é um espaço fundamentalmente religioso: o convento
em que habita a personagem. Mas de que personagem a narrativa fala?
O texto seniano comunica a experiência vivida por uma mulher, único
agente de ação, que é freira em uma instituição monástica qualquer,
numa região indeterminada do mundo:
Fechou a porta da cela atrás de si, e ficou parada, encostada à porta, sentindo a
madeira dura na nuca, através do véu. A luz da lamparina, no oratório, bruxuleava
lenta, às vezes crepitante, e espalhava uma claridade a que ela reconhecia, mais
que via, a mesa junto da janela, e as lajes carcomidas (SENA, 1981, p. 149).

A leitura do conto leva-nos a pensar que se trata de uma narrativa
que parafraseia a história de Santa Teresa d’Ávila, mas o texto não
emite nenhuma sinalização definitiva sobre a possível coincidência,
deixando para o leitor a formulação de subsídios que almejam dotar a
personagem de uma caracterização determinada e cronologicamente
datada. O texto não nos fornece as respostas que, como leitores,
buscamos, mantendo, até ao fim, a cena envolta em mistério. Se não se
pode afirmar que se trata de um diálogo com o episódio místico-religioso
da santa dos pés descalços, também não é permitido negar essa
possibilidade, viés possível para a leitura posto que o texto literário traz
uma intencionalidade – que jamais poderemos confirmar, se é que tal
confirmação seria necessária – de brincar com os signos da “experiência
interior” humana, para usar a expressão de Georges Bataille (1987, p
33-36). Desse modo, o conto de Jorge de Sena insere-se – ou é aqui
inserido – numa tentativa de tornar a arte em palco das questões do
erotismo e da voluptuosidade. Parece-nos, inclusive, que serve de resposta
à fala de uma personagem de A Confissão de Lúcio, novela de Mário
de Sá-Carneiro, em que se lê: “Ah! mas aquele que fosse um grande
178

Livro Teia Literaria 5 REVISADO copia.pmd

178

13/12/2011, 15:50

Erotismo & experiência...

artista e que, para matéria-prima tomasse a voluptuosidade, que obras
irreais de admiráveis não altearia!” (1973, p. 20).
Com efeito, se se tomar que erotismo e poesia são, em certa medida,
semelhantes entre si, uma vez que ambos representam a possibilidade de
fugir à via comum da linguagem cotidiana (PAZ, 1994) e ao gregarismo
da língua que se impõe como facismo e repetição (BARTHES, 2007), não
nos parece impossível que Jorge de Sena tivesse concretizado no plano
do real aquilo que o sujeito ficcional d’A confissão de Lúcio havia
sugerido.
Alertamos que não se defende, aqui, um vanguardismo para Jorge
de Sena por abordar um tema tão peculiar. É sabido que textos que
discutem a relação do homem com seu corpo e com os efeitos psíquicos
dessa relação remontam à Antigüidade e, mesmo na semimarginalidade
– como é o caso dos contos de Marquês de Sade –, estão presentes,
subjacentes, até a abertura que o século XX permitiu ao tema. O que
chama a atenção é o pendor que, “tangenciando em certa medida o
fantástico” (CERDEIRA, 2005, p. 2), permite uma discussão teórica calcada
na escala sexualidade-erotismo-amor, exposta por Octavio Paz no ensaio
A dupla chama (1994). O texto seniano convida a uma reflexão sobre
as formas de se relacionar com o outro, necessidade que rompe o instinto
estritamente animal e segue rumo à sutileza que só os humanos conhecem,
o sentimento do amor. Nessa esteira, “O Grande Segredo” pode ser lido
tanto como literatura quanto ensaio, sendo, por este prisma, a
concretização de um exercício linguístico que relaciona voluptuosidade à
arte.
Não há homem sem volúpia, entendendo o termo como sinônimo
de erotismo – ou ao menos muito próximo deste, como sugere Teresa
Cerdeira (2005). Também não há arte sem homem. Daí que os temas
(volúpia e arte), frutos de um mesmo ser e um mesmo órgão – o cérebro
–, sejam faces irmanadas de uma manifestação humana, a metáfora:
possibilidade de desvio que quer negar o mesmo. O que desejo dizer com
isto não é nenhuma novidade. Octavio Paz e Georges Bataille já haviam
pensado acerca dessa questão. Trata-se de verificar que “o erotismo do
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homem difere da sexualidade animal” (BATAILLE, 1987, p. 27); que o
erotismo não é “mera sexualidade animal – é cerimônia, representação”
(PAZ, 1994, p. 12), e esta diferença reside no fato de que o erotismo, por
ser invenção e variação constante (ibidem, p. 16), é sempre plural:
O plural é obrigatório porque, incluindo os chamados prazeres solitários, o desejo
sexual inventa sempre um parceiro imaginário... ou muitos. Em todo encontro
erótico há um personagem invisível e sempre ativo: a imaginação, o desejo. No ato
erótico intervêm sempre dois ou mais, nunca um. Aqui aparece a primeira diferença
entre a sexualidade animal e o erotismo humano: neste, um ou mais participantes
podem ser um ente imaginário. Só os homens e as mulheres copulam com íncubos
e súcubos (PAZ, 1994, p. 16).

O conto permite-nos que o leiamos como uma experiência com o
sagrado, ao mesmo tempo em que se insere num volume que toma parte
numa apologia do Mal (Antigas e novas andanças do demônio). Mera
contradição interna, equívoco do autor ou sutil mensagem que comunica
ao leitor o limite delicado entre os pólos do sagrado e do profano?
Pensando o texto de Jorge de Sena como uma ponte entre o ensaio que
reflete sobre questões antropológicas e psicológicas e a criação literária,
preferimos acreditar que o autor propõe uma discussão entre essas
categorias só aparentemente estanques (sagrado e profano), de onde se
depreende, por conseguinte, que tanto Deus quanto Lúcifer são criaturas
– ou criações – divinas. O divino não está (ou não deveria estar), dessa
forma, em relação direta com o Bem; prova disto é que a literatura grecoromana está repleta de seres divinos ou semidivinizados que denotam
forte propensão ao Mal e ao diabólico.1

Dentre os muitos casos que a cultura helênica deixou de herança, basta lembrar, por exemplo,
as sereias (ou sirenes), seres configurados fisicamente como mulher (da cintura para cima) e
como peixe (da cintura para baixo), cuja primeira menção, segundo Pierre Grimal, aparece na
Odisséia. Segundo o estudioso francês, as Sirenes “vivam numa ilha do Mediterrâneo e, com
a sua música, atraíam os marinheiros que passavam nas redondezas. Os barcos aproximavamse perigosamente da costa rochosa da ilha, despedaçavam-se e as Sirenes devoravam os
imprudentes.” (1992, p. 421).
1
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É possível também pensar que a relação que o homem estabeleceu
com o deus monoteísta e, no caso ocidental, com o Deus cristão, é dúbia:
ao mesmo tempo em que ama, teme; ao mesmo tempo em que o vê
como criador e provedor, o vê como destruidor e extrator. Em outras
palavras: a personalidade divina, que é “essencialmente [...] idêntic[a]
ao sagrado” (BATAILLE, 1987, p. 21), oscila entre este e o profano, entre
o Bem e o Mal. Mas isto não significa dizer que o conto de Jorge de
Sena propõe uma relação místico-erótica de uma mulher com o ente
demoníaco; essa determinação não é necessária porque tanto o Deus
cristão quanto Lúcifer são porções divinas e, por conseguinte, sagradas
de uma mesma criação humana: a linguagem. Vejamos o que diz Georges
Bataille acerca dessa relação entre o sagrado, o profano e o divino:
O sagrado puro, ou fasto, dominou desde a antiguidade pagã. Mas, mesmo que se
reduzisse ao prelúdio de uma superação, o sagrado impuro, ou nefasto, era o seu
fundamento. O cristianismo não podia até o fim rejeitar a impureza, não podia
rejeitar a mácula. Mas ele definiu, à sua maneira, os limites do mundo sagrado:
nessa definição nova, a impureza, a mácula, a culpabilidade eram colocadas fora
desses limites. O sagrado impuro foi desde então relegado ao mundo profano.
Nada pôde subsistir, no mundo sagrado do cristianismo, que mostrasse claramente
o caráter fundamental do pecado, da transgressão. O diabo – o anjo ou deus da
transgressão (da insubmissão e da revolta) – era expulso do mundo divino. Ele era
de origem divina, mas na ordem das coisas cristãs (que prolongava a mitologia
judaica) a transgressão não era mais o fundamento da divindade, e sim o de sua
queda. O diabo estava destituído do privilégio divino, que não tinha possuído
senão para perdê-lo. A bem dizer, ele se tornara profano: guardava um caráter
sobrenatural do mundo sagrado, de onde tinha saído (1987, p. 114).

A leitura do fragmento permite extrair duas inferências e/ou
assertivas conclusivas: a primeira é que o diabo ganhou, para o pensamento
cristão, status de “deus da transgressão”, isto é: tudo que fosse desvio,
metáfora – e, neste sentido, como diz Octavio Paz, o erotismo nada mais
é que “sexualidade transfigurada: metáfora” (1994, p. 12) –, foi identificado
com o lado impuro do ser, o que resultou em conferir ao jogo erótico dos
corpos um caráter de autoprofanação. É, em parte, a identificação do
erotismo com o impuro, posto que este “é sexo em ação, mas, seja por
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desviá-la [a reprodução] ou por negá-la, suspende a finalidade da função
sexual” (Ibidem), que resultou na criação das leis do interdito e da
transgressão, como assegura Bataille, a fim de regular a sexualidade
humana. Na mesma linha de pensamento, diz Octavio Paz:
Começa a se desenhar agora com maior precisão a ambigüidade do erotismo: é
repressão e permissão, sublimação e perversão. [...] O erotismo defende a
sociedade dos assaltos da sexualidade, mas também nega a função reprodutiva”
(1994, p. 18).

Ainda no cerne da primeira inferência, é prudente ressaltar que
não é negada ao homem a atividade estritamente sexual. Ao contrário,
por ser animal, a atividade humana não prescinde a existência dos atos,
sem o quais a procriação não seria possível. Bataille vai além e expõe
que “a atividade sexual do homem não é necessariamente erótica. Ela o
é sempre em que não for rudimentar, que não for simplesmente animal”
(1987, p. 28), afirmação que não desautoriza Octavio Paz, ao dizer que
“sexo, erotismo e amor são aspectos do mesmo fenômeno, manifestações
do que chamamos vida [...], [e estas] são formas derivadas do instinto
sexual” (1994, p. 15). A segunda premissa possível de ser observada a
partir da citação de Bataille posta em destaque é que a transgressão é
inerente à aproximação com o divino.2
Em relação ao conto de Jorge de Sena, é possível constatar que
“O Grande Segredo” permite a leitura do divino como uma instância que
também partilha das experiências do humano, no caso a experiência
erótica. Na mesma medida, o humano comunga da experiência sagrada,
a experiência mística. Reiteramos, portanto, que a dualidade que se
instaura na configuração da obra seniana (sagrado/profano; pureza/
impureza; imaculação/erotismo) parece ser uma sugestão nada
despropositada do que o narrador, observando de longe os fatos, irá
apresentar. Mas, se pensamos que o narrador é produto intelectual do
Ainda que seja perceptível tal caminho de leitura, não me deterei nesta via. Faço, aqui,
apenas a constatação desta possibilidade.

2
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autor, talvez seja possível dizer que a problematização engendrada no
texto também é partilhada pelo autor-criador, que joga com a linguagem
literária para jogar com os conceitos socialmente construídos pelo homem.
No conto seniano, o espaço do convento, precisamente a cela, é o
palco da manifestação do sagrado que, em meio à solidão da personagem,
experimenta a visita de um ente divino, aparição que, além de se apresentar
como uma espécie de hierofania,3 sugere uma aproximação com o
contexto bíblico: assim como a Virgem Maria, a personagem de “O Grande
Segredo” recebe uma visita sobrenatural. No primeiro caso, sem que se
estabeleça qualquer contato erótico ou mesmo sexual, a jovem, de acordo
com as sagradas escrituras (“Disse então Maria: Eis aqui a serva do
Senhor; cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se
dela”, Lc 1.38), torna-se grávida do espírito. No segundo, há uma
experiência que oscila entre erótica e mística, em que, mesmo na ausência
física, o divino faz-se presente por meio das sensações que desperta na
protagonista: prazer e dor. Prazer, porque rompendo a fronteira da
fisicalidade, o ente sobrenatural é capaz de pôr em movimento o jogo dos
corpos, ou melhor, do corpo daquela mulher com a energia que se
presencia por meio da luz que inunda o ambiente. Dor, porque a imagem
feminina sabe que naquele instante ultrapassa a fronteira entre o
sobrenatural e o humano (ou natural), aproximando-se, desta forma, do
sagrado. Esta é a cena descrita por Jorge de Sena nas breves páginas
do conto: o embate entre o interdito e a transgressão do erotismo, em
que a religiosa se torna, a partir daquele instante, em ser diferenciado,
tocada pelo divino:
Sabia perfeitamente o que a esperava. Sentira nitidamente, ao levantar-se da ceia,
e depois, na igreja, durante as orações, que mais uma vez ia sofrer a visita.... Como
o corpo se recusava a despegar-se da porta, para ficar desamparado na cela, assim
Conceito concebido por Mircea Eliade e definido como ato da “manifestação do sagrado”
(s.d., p. 25). Segundo o historiador romeno, “O homem toma conhecimento do sagrado
porque este se manifesta, se mostra como qualquer coisa de absolutamente diferente do
profano. A fim de indicarmos o acto da manifestação do sagrado propusemos o termo
hierofania.” (ELIADE, s.d., p. 25).
3

183

Livro Teia Literaria 5 REVISADO copia.pmd

183

13/12/2011, 15:50

Teia Literária 5

também, mentalmente, as palavras se recusavam a nomear o horror que a esperava.
[...] Quando o clarão começou a surgir entre a janela e o oratório, cerrou os olhos,
escorregou ao longo a porta, agarrou no rosário e percorreu as contas que lhe
fugiram. (SENA, 1981, p. 149-150).

O que se quis apresentar até este passo é de que forma a mente
humana interage com os princípios do sagrado e do profano, tornando a
experiência erótica e a prática sexual em processos impuros e ligados à
obscuridade do ser. Na contramão deste pensamento, o conto de Jorge
de Sena não opõe as experiências humanas (carnais e psíquicas) às
experiências com o transcendental. Ao contrário, desencadeia, por parte
do leitor, uma reformulação e/ou revisão desses conceitos culturais,
inserindo a possibilidade de uma experiência ao mesmo tempo mística e
erótica.
Cenas textuais que colocam em contato a atividade erótica e
adoração ao sagrado são, em certa medida, freqüentes na literatura
ocidental e oriental, como nos lembra Octavio Paz ao expor que “Muitos
textos religiosos, entre eles alguns grandes poemas, não vacilam em
comparar o prazer sexual com o deleite extático do místico e com a
beatitude da união com a divindade” (1994, p. 22); união que, constituindose em busca incessante de tornar os corpos em seres contínuos
(BATAILLE, 1987), utiliza-se da violação como prática rumo ao sacrifício
e à sacralidade. O corpo humano, para comungar com o divino, precisa
ser sacrificado, violentado. No conto de Jorge de Sena, essa comunhão
espiritual com a sacralidade do cosmos se dá por meio do ato erótico:
Agora eram o hábito e o véu, o cilício que trazia à cinta, e o rosário, que, devagarinho,
levantavam voo, e entravam na sarabanda macia. A brutalidade sufocante e
dilacerante penetrava-a já, enquanto o desfalecimento lhe triturava as vísceras e
os ossos. Tudo nela se abria e se despedaçava, eram milhares de agulhas que a
picavam, facas que a rasgavam, colunas que a enchiam, cataratas que a afogavam,
chamas que ardiam sobre águas luminosas, cantantes, e pousavam, como fogosfátuos pelo corpo dela. Crispando-se numa última recusa, mas ao mesmo tempo
cedendo para que aquilo acabasse, inundou-se de uma ardência cristalina, que se
esvaía no seu âmago, lá onde a Presença, enchendo-a, martelava os limites da
carne. (SENA, 1981, p. 151).
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Mas o que despertaria no divino o desejo de oferecer ao humano
– à freira – uma comunhão com o cosmos, uma experiência do erotismo
sagrado? Pensando na escala de Octavio Paz, que coloca o amor como
a chama mais sutil do fogo da vida (1994, p. 7), e se aceitarmos que uma
das características conferidas pela tradição judaico-cristã ao Deus
personificado é a sua imensa capacidade de amar a sua própria criação,
poderia propor que a experiência apresentada no conto eleva o humano
ao patamar divino e coloca o divino em um processo de humanização.
Vejamos: o amor soberano do sagrado regride em direção ao instinto
mais primitivo (sexual), embora a ausência física não o permita gozar os
prazeres da carne, mas não o priva da função erótica, porque esta é
metáfora, jogo, linguagem. Por sua vez, o instinto sexual humano,
sublimado pelas leis da interdição, eleva-se em chama rumo ao amor
divino, encontrando-o no espaço da manifestação erótica.
Percebe-se, por conseguinte, que os papeis (sexuais e eróticos)
estão bem definidos, possibilitando, inclusive, que se faça uma relação
com o jogo dos corpos entre os seres humanos. O estabelecimento dessa
relação é fortalecido a partir do momento em que, no conto seniano, a
freira relembra sua infância, momento em que na curiosidade pueril,
despertara o impulso simbólico de atestar a masculinidade do Cristo
crucificado:
A imagem sorria para ela, e então ela, menina olhando em volta para verificar se
estava só, erguera a mão para o cendal que o cingia, e tentara levantá-lo para
espreitar. Porque ele não podia deixar de ser como os outros homens. Mas o
cendal, que parecia de tão fina e leve seda, era esculpido na madeira, e ela baixara
tristemente a mão, sentindo que a curiosidade lhe fora castigada. (SENA, 1981,
p. 152).

Na idade adulta, a personagem do conto de Jorge de Sena vive
dois momentos distintos, somente à distância do tempo rememorados
pela religiosa. O primeiro, quando levava uma vida dissoluta – isto é,
uma vida cujo erotismo dos corpos buscava a dissolução no corpo do
outro, em busca da continuidade do ser. Em certa medida, essa
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necessidade de união carnal corresponde, no plano transcendental, ao
desejo de vencer o isolamento dos corpos, isolamento que só termina
com a morte e/ou destruição do ser. No segundo instante, quando a
religiosa afasta-se de sua vida primeira para, entrando para a instituição
monástica, renegar os prazeres do corpo, buscando somente os deleites
espirituais. No entanto, o texto literário foca um terceiro momento,
justamente a cena em que se desvela o contato entre o divino e o humano,
lapso de espaço-tempo em que erotismo e santidade se coadunam e não
se excluem.
A experiência retratada no texto de Sena configura-se, por
conseguinte, como ato de amor, como experiência mística e como festa
da experiência total do ser, em que todos os sentidos se fazem presentes
a fim de possibilitar a máxima comunicação com o cosmos. Nessa
perspectiva, o conto seniano estabelece, mais uma vez, um diálogo possível
com o texto de Mário de Sá-Carneiro, posto que, em ambos, a experiência
global está embebida num jogo de luzes, sons e sentidos, um turbilhão
que nos faz pensar, mais uma vez, como bem destacou Teresa Cerdeira,
que a volúpia, ou o erotismo, é “o mais alto grau de uma espiritualidade
corpórea” (2005, p. 3). A festa n’A Confissão de Lúcio constitui-se
uma encenação de uma teoria sobre a voluptuosidade, já a experiência
erótico-mística de “O Grande Segredo” faz-se sacrifício e imolação de
um corpo erótico que se entrega aos prazeres de um deus rumo à
santidade. Sendo uma releitura da mulher eleita pela divindade, a
personagem seniana se estabelece, ela própria, como corpo que se desloca
do caos ao cosmos, em que a presença divina vai saciar sua sede de
metáfora e que, apertado-a em “todos os recantos do corpo, como tenazes
ardentes, ou como lábios, ventosas, línguas” (SENA, 1981, p. 150), não
“se contenta[...] com as relações espirituais de uma oração” (Ibidem).
Tocada pelo divino, diviniza-se, como as passagens abaixo do texto
seniano deixam evidenciar:
[...] subitamente, na cela, no claustro, no jardim, na adega, quando estivesse só,
amanhã mesmo, daqui a um mês, de dia ou de noite, tudo se repetia e recomeçava.
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É certo que, por mais que fizesse, ocasiões havia em que se afastavam dela as
outras, a deixavam só, como se a propiciarem a repetição de acontecimentos que
eram a honra do convento. E grandes senhores ou pobres mendigos vinham para
tentar vê-la, através das grades do coro, ou pediam para que ela os tocasse. A
abadessa arrastá-la-ia, de olhos fechados, pegar-lhe-ia na mão, que enfiaria pelas
grades, e ela sentiria que lhe choravam nela e lha babavam de beijos.
[...]
Ainda, mas muito distantes, sentia dores dispersas, ou localizadas onde a violência
fora maior. Mas o bem-estar era enorme e contraiu-lhe os lábios num sorriso. O
grande segredo, agora sabia o grande segredo. E adormeceu. (ibidem, p. 152-153).

Por fim, pode-se concluir, a partir da leitura do conto de Jorge de
Sena, que as fronteiras entre prazer erótico e violência sexual, como
preconizadas por Octavio Paz (1994), ganham uma dimensão eficaz e
diluem-se gradualmente nas malhas da trama ficcional. A personagem
experimenta sensações que vão do gozo corpóreo ao medo da violação,
passando pelas sensações de dor intensa e pela aflição da espera.
Ativando a plenitude dos órgãos do sentido, conduzindo o leitor por uma
estrada em que tato, audição e visão convergem para um mesmo ponto,
o texto seniano encena a festa total do ser, a experiência mística em que
se ligam o profano e o sagrado, o jogo supremo da linguagem, este íntimo
segredo revelado.
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A CAVERNA: A UTOPIA SOB A ÉGIDE DE EROS
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Resumo: Este trabalho propõe-se examinar a utopia em que se constitui
a busca do protagonista da obra de José Saramago, A Caverna (2000),
no sentido de reconstruir sua identidade em crise. Este esforço, que é
também o do homem contemporâneo, apresenta-se sob o signo de Eros,
do princípio de criação como princípio de vida.
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Abstract: This work aims at analysing the utopy one of the features
by wich the main character of Saramago´s novel, A Caverna (2000),
tries to rebuild his own identity in crisis. This effort, which is also of
the contemporary man, and it presents itself under the sign of Eros,
the principle of creation as a life principle.
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N’caverna (2000), obra de José Saramago, as utopias, o conjunto
de ideias das personagens e do escritor, com o auxílio do princípio de
vida, de Eros, de criatividade, adquirem forma independente, tornam-se
seres com vida própria, adquirem sentido, proporcionado pela expressão
artística e pela leitura e interpretação.
Karl Mannheim em sua obra Ideologia e utopia diz que “um
estado de espírito é utópico quando está em incongruência com o estado
de realidade dentro do qual ocorre.” (1986). Continua explicando que
“são utópicas” as “orientações que, transcendendo a realidade, tendem
a se transformarem em conduta, a abalar, seja parcial ou totalmente, a
ordem de coisas que prevaleça no momento.”(1986, p.216). Utopia como
o que parece “irrealizável” “do ponto de vista de uma dada ordem social
vigente”(1986, p. 220).
Sigmund Freud, por sua vez, em Além do principio do prazer,
explica que “a libido dos instintos sexuais” coincide “com o Eros dos
filósofos e poetas”. Este princípio “mantém unido tudo o que vive.” (2010,
p.221) e “tudo preserva” (2010, p. 223), “sempre buscam e efetuam a
renovação da vida”. Esse “Eros atua desde o começo da vida e surge
como o ‘instinto de vida’”. Sua “expressão é a libido” e está voltado
“para o objeto” (2010, p.235, nota 35). No lado oposto, “lutando entre si
desde os primórdios” estão “aqueles que pretendem conduzir a vida à
morte”(2010, p. 214). Os “ ‘instintos do Eu” também são de “natureza
libidinal” e têm “o próprio Eu por objeto”(2010, p. 235, nota 35). O autor
opõe os “instintos de vida (Eros) e instinto de morte.”(235, nota 35).
Como Eros, como princípio de vida, estamos entendendo os recursos
técnicos específicos, próprios de cada forma artística, para construir a
ilusão, o efeito que sugere a vida. No caso das esculturas é o fogo na
temperatura adequada, e, no caso das personagens, a utilização de
recursos verbais propiciadores de efeitos de vida. A importância da técnica
para produzir esse efeito, no caso das estatuetas, vem explicitado no
mito do criador indígena:
Enfim, com as mãos ansiosas introduziu a figura de barro no forno, depois
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escolheu com minúcias e pesou a quantidade de lenha que lhe pareceu conveniente,
eliminou a verde e a demasiado seca, tirou de uma que ardia mal e sem graça,
acrescentou de outra que dava uma chama alegre, calculou com a aproximação
possível o tempo e a intensidade do calor, e, repetindo a imploração, Não me
deixes ficar mal, chegou um fósforo ao combustivo. (SARAMAGO, 2000, p.225).

O resultado desejado surgiu, afinal, depois de outras tentativas,
para regozijo do criador:
Mas valeu a pena. Quando o nosso criador abriu a porta do forno e viu o que lá se
encontrava dentro, caiu de joelhos extasiado. Este homem já não era nem preto,
nem branco, nem amarelo, era sim vermelho, vermelho como são vermelhos a
aurora e o poente, vermelho como a ígnea lava dos vulcões, vermelho como o fogo
que o havia feito vermelho, vermelho como o mesmo sangue que já lhe estava
correndo nas veias, porque a esta humana figura, por ser a desejada, não foi
preciso dar-lhe piparote na cabeça, bastou ter-lhe dito, Vem, e ela por seu próprio
pé saiu do forno. (SARAMAGO, 2000, p.225).

A utopia está representada pelo conjunto de ideias que se
concretizarão, pelo menos temporariamente, quer na criação das
estatuetas, quer nas identidades tradicionais, de artesão ou bíblica, quer
da sociedade de consumo.
Cipriano Algor e sua família, personagens d’A Caverna, de José
Saramago, sobreviveram, durante a maior parte de suas vidas, da
fabricação e comércio de utensílios domésticos de barro. Neste período,
o protagonista construiu uma identidade de artesão, ou seja, uma identidade
marcada pelo desenvolvimento harmonioso dos diferentes elementos que
compõem a sua personalidade. Segundo Ernest Fischer, em A
necessidade da arte, o artesão desenvolve suas diferentes
potencialidades de maneira simultânea e harmoniosa, uma vez que idealiza
o objeto a ser construído, fabrica-o e comercializa-o, empenhando-se,
totalmente, em cada uma destas etapas do processo. A era industrial, por
outro lado, segundo o mesmo estudioso, tendo por objetivo a produção
em grande quantidade, a fim de atender à demanda de uma população
crescente, passa à produção em série e a exigir a especialização do
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trabalhador. Uma das consequências dessa prática é a não utilização de
muitas das capacidades do indivíduo, sua atrofia e o surgimento de um
desequilíbrio. No mundo pós-industrial, a mudança, deslocamento ou
descentramento do sujeito, bem como os problemas decorrentes aguçase. Segundo Stuart Hall, em A identidade cultural na pós-modernidade.
O sujeito previamente vivido como tendo uma identidade unificada
e estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única,
mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas.
Correspondentemente, as identidades, que compunham as paisagens
sociais ‘lá fora’ e que asseguravam nossa conformidade subjetiva com
as ‘necessidades’ objetivas da cultura, estão entrando em colapso, como
resultado de mudanças estruturais e institucionais. O próprio processo
de identificação, através do qual nos projetamos em nossas identidades
culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático.
Esse processo produz o sujeito pós-moderno, conceptualizado como
não tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade
torna-se uma ‘celebração móvel’: formada e transformada continuamente
em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados
nos sistemas culturais que nos rodeiam. O sujeito assume identidades
contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas
identificações estão sendo continuamente deslocadas.
[...] à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se
multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e
cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos
identificar – ao menos temporariamente. (HALL, 2006, p.12-13).

A preferência dos consumidores do Grande Centro Comercial pelos
mesmos produtos fabricados a partir do plástico faz com que o chefe do
departamento de compras recuse os de Cipriano, provocando-lhe uma
crise de identidade, na medida em que não só todo o desenvolvimento
referido fica suspenso, como sua sobrevivência e independência estão
ameaçadas. É por necessidade, portanto, que se dedica a sua nova
atividade.
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Tentando superar a crise em que o oleiro mergulha, sua filha procura
encontrar outra forma que consiga a sua reinserção no mercado do Centro:
o resultado é tornar-se fabricante de estatuetas de barro. Em sua nova
atividade, que é também uma reconstrução de sua identidade em crise,
Algor aproxima-se de vários mitos da criação, entre eles do Deus judaicocristão. Nesta linha, o discurso do narrador refere-se à sua condição de
criador de adões e evas: “só alguns vieram a este mundo para fazerem
do barro adões e evas” (SARAMAGO, 2000, p. 173).
A relação do criador bíblico com suas criaturas é marcada pela
semelhança, pela continuidade do seu ser nelas, por aquilo que, para ele,
é familiar, e pela diferença, por aquilo que contraria seu ser, seu projeto,
desgostando-o, provocando-lhe estranhamento e reação. O mesmo ocorre
entre o criador criatura d’A caverna e suas criações. No que se refere
à sua relação com o criador judaico-cristão e com outros criadores de
outros mitos, o oleiro surge como duplo, na medida em que se caracteriza
por uma dupla relação: é o mesmo e outro, é semelhante e diferente, é,
enfim, um paradoxo, como diz Clément Rosset em O real e seu duplo:
O ensaio que se segue pretende esclarecer o vínculo entre a ilusão e o duplo,
mostrar que a estrutura fundamental da ilusão não é outra senão a estrutura
paradoxal do duplo. Paradoxal porque a noção do duplo, como veremos, implica
nela mesma um paradoxo: ser ao mesmo tempo ela própria e outra.
Entretanto, toda duplicação supõe um original e uma cópia [...] (2008, p. 24; 48).

Este criador criatura e suas obras relacionam-se de maneira
semelhante: acontece entre eles o mesmo que se observa entre ele e o
criador maior.
No intuito de recuperar a habilidade adormecida durante o tempo
de inatividade, Algor modela, no barro, uma figura à sua imagem e, outra,
à imagem de Isaura, sua amada, pretendendo que nelas se manifestem
traços não só dos modelos imediatos como de todos os seres,
independentemente de idade, raças ou quaisquer outras diferenças,
portanto, também à sua imagem: “figuras de que qualquer pessoa,
homem ou mulher, jovem ou velha, olhando-as, pudesse dizer,
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Parecem-se comigo.” (SARAMAGO, 2000, p.152-153).
A ideia de que a figura masculina é feita à sua semelhança também
aparece quando imagina que alguém a queira comprar e que responderá:
“essa não está à venda, [...] Porque sou eu.” (SARAMAGO, 2000, p.
152).
De acordo com o discurso do narrador bíblico, Deus, depois de
criar o mundo, em especial a terra e a água, cria o primeiro homem,
Adão, a partir da mistura desses dois elementos, ou seja, do barro.
Acrescenta-lhe, ainda, o sopro que lhe confere vida, como se pode ler na
Bíblia de Jerusalém, livro do Gênesis, capítulo I, versículo 2:
No tempo em que Iahweh Deus fez a terra e o céu, não havia ainda nenhum
arbusto dos campos sobre a terra e nenhuma erva dos campos tinha ainda
crescido, porque Iahweh Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia
homem para cultivar o solo. Entretanto, um manancial subia da terra e regava
toda a superfície do solo. Então Iahweh Deus modelou o homem com argila do
solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser
vivente. (1995,33).

Este homem é criado mais à semelhança de Deus do que à sua
imagem: Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem, como nossa
semelhança,[...] (1995: I, 1, 32). Mais à semelhança do que à imagem
porque esta refere-se ao físico e Deus não se apresenta desse modo.
Segundo o comentarista, “‘Semelhança’ parece atenuar o sentido de
‘imagem’, [...]. O termo concreto ‘imagem’ implica uma similitude
física, como entre Adão e seu filho (5,3) (1995, 32), ou seja, entre
Adão e Set: No dia em que Deus criou Adão, ele o fez à semelhança
de Deus, [...] Adão [...] gerou um filho à sua semelhança, como sua
imagem, e lhe deu o nome de Set (Gênesis 5, p.38). Além disso, supõe
uma similitude geral de natureza: inteligência, vontade, poder;” (1995,
nota n, 32). Confere, ainda, às criaturas que cria os “dons preternaturais”.
É isso que nos dizem Padovani e Castagnola, em sua História da
Filosofia:
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Da Escritura e da Tradição, garantidas pela interpretação da Igreja
e sistematizadas pela teologia, evidencia-se, fundamentalmente, como o
homem primigênio não só teria possuído aquela harmonia natural, de que
agora é privado [pelo pecado original], mas teria sido outrossim elevado,
como que por nova criação, à ordem sobrenatural, com um conveniente
conjunto de dons preternaturais. Noutras palavras, o homem teria
participado – com uma natureza extraordinariamente dotada – da vida
de Deus, teria gozado de uma espécie de deificação, não por direito, mas
por graça. E evidencia-se também que – devido a uma culpa de orgulho
contra Deus, cometida pelo primeiro homem, do qual pela natureza
humana, devia descender toda a humanidade – teria o homem perdido
aquela harmonia e a dignidade sobrenatural, juntamente com os dons
conexos.” (PADOVANI, H. e CASTAGNO, 1962, p.136).
Do exposto, é possível dizer que Deus e Adão são simultaneamente
semelhantes e diferentes, que são o mesmo e outro. Semelhantes ou o
mesmo pelos “dons preternaturais’, pela semelhança de natureza, ou,
conforme as palavras do comentarista do texto bíblico, de inteligência,
vontade, poder. Por outro lado, são seres diferentes, outros, com sua
marca pessoal, irrepetível. É pelo fato de o primeiro homem se revelar
outro, ceder aos argumentos de sua outra parte, Eva, que comete o
“pecado original”, fugindo do que Deus prescreveu, de que não comesse
o fruto da árvore do Bem e do Mal. Da mesma maneira, Eva, ao mesmo
tempo que é a costela de Adão, parte do seu corpo, também se revela
outra ao induzir Adão a fazer algo que não pretendia:
Iahweh Deus plantou um jardim em Éden, no oriente, e aí colocou o homem que
modelara. Iahweh Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas de
ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento
do bem e do mal. (Gênesis 2, 8, p.33) Iahweh Deus chamou o homem : “Onde
estás?”, disse ele. “Ouvi teu passo no jardim,”‘respondeu o homem; “tive medo
porque estou nu, e me escondi.” Ele retomou: “E quem te fez saber que estavas
nu? Comeste, então, da árvore que te proibi de comer!” O homem respondeu: “A
mulher que puseste junto de mim me deu da árvore, e eu comi!” Iahweh Deus
disse à mulher: “Que fizeste?” E a mulher respondeu: “ A serpente me seduziu e
eu comi!”(Gênesis 3, 9, Idem, 35).
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Outro fator que contraria e desagrada a Deus é a violência dos
descendentes de Adão e, em razão disso, decide puni-los com o Dilúvio,
poupando Noé, sua companheira e seus descendentes, além de um casal
de cada espécie criada:
Iaweh viu que a maldade do homem era grande sobre a terra, e que era
continuamente mau todo o desígnio de seu coração. Iahweh arrependeu-se de ter
feito o homem sobre a terra, e afligiu-se o seu coração. E disse Iahweh: “Farei
desaparecer da superfície do solo os homens que criei - e com os homens os
animais, os répteis e as aves do céu -, porque me arrependo de os ter feito.” Mas
Noé encontrou graça aos olhos de Iaweh.” (Idem, Gênesis, 2, p. 39).

De acordo com Padovani e Castagnola, “segundo a solução teísta
do problema teológico, o homem existe verdadeiramente, mas depende
totalmente de Deus, no ser e no agir.” (1962, p. 184). Ainda segundo o
mesmo autor:
Deus, portanto, pode ou não pode criar, pode criar este ou um outro mundo,
entre infinitos mundos possíveis, de modo que Deus, querendo criar o mundo,
pode única e absolutamente criá-lo para a sua glória – embora esta já seja
interiormente infinita, sendo Deus a atualidade, a perfeição plena. Se se admitisse
para a obra de Deus uma finalidade diversa, extrínseca, seria também preciso
admitir em Deus uma indigência, como todas as conseqüências acima mencionadas.
Deus, portanto, cria o mundo do nada, e não o tira de sua substância, mas o cria
livremente e para a sua glória . E o homem faz parte dessa criação.(1962, p.139140).

Da mesma forma que Adão e Eva se tornaram outros em relação
ao Criador supremo, o adão e eva que Algor está criando também
apresentam desdobramentos que desagradam ao oleiro. Ao imaginar que
alguém queira comprar seu adão, seduzido pelo que ele é, também porque,
como desejava o aspirante a vendedor do Centro, se reconhece nele,
Cipriano nega-se a vendê-lo, porque a sua criatura não é apenas um
outro, ou à semelhança do pretenso comprador ou de qualquer outro,
desvinculado dele, mas é ele também, e, nesta condição, sendo Cipriano,
desfazer-se dele, seria perder a sua integridade: “Algor dirá que essa
197

Livro Teia Literaria 5 REVISADO copia.pmd

197

13/12/2011, 15:50

Teia Literária 5

não está à venda, [...] Porque sou eu.” (SARAMAGO, 2000, p. 152).
Na medida em que a figura feminina remete a Isaura e ao mesmo
tempo não é ela, é outra, é seu duplo. Por outro lado, referindo-se a
Isaura e sendo ela a atual amada do oleiro desempregado, e como o
sujeito só ama porque encontra no outro, na amada, o que lhe falta ou o
que é semelhante a ele, ou talvez porque procurará sempre a parte que
foi retirada ao seu ancestral pelo criador divino, a eva do sogro de Marçal,
Isaura, também será duplo dele. Todavia, como aconteceu com a figura
bíblica e seu Adão, essas figuras criadas também vão suscitar
experiências indesejáveis para o antigo fornecedor do Centro.
Depois de terminar o desenho das figuras que fabricarão
artesanalmente, Marta aproxima-se do pai e das duas esculturas que
criou. Observando a feminina, diz que “não se parecem a nada [...]
que tenha visto, em todo o caso, a mulher lembra-me alguém”,
(SARAMAGO, 2000, p. 153). O futuro criador de estatuetas percebe ou
desconfia que Marta esteja pensando em Isaura e, como tem resistido a
confessar seu interesse ou amor por ela, talvez pela sua idade já avançada
e temer parecer ridículo, ou por não estar em condições de prover a sua
subsistência, sonda: “Em que ficamos, perguntou Cipriano Algor, dizes
que não se parecem a nada que tenhas visto e acrescentas que a
mulher te lembra alguém” (SARAMAGO, 2000, p. 153). Marta explica
que coexistem as duas ideias, que, não obstante pareçam não ter
semelhança com ninguém conhecido, tem a “impressão” de que nela
existe algo de alguém próximo: “É uma impressão dupla, de estranheza
e familiaridade [...]” (SARAMAGO, 2000, p. 153). Enquanto o mesmo é
familiar, é conhecido, enquanto outro é estranho. Por outro lado, a memória
de Marta não parece identificar de imediato, algo que está no fundo de
sua memória, resistindo a ficar claro mas passível de revelação a qualquer
momento, num retorno do reprimido. Pode também estar fingindo não
identificar para não inibir ou suscitar a confissão do pai.
Os desdobramentos, por conseguinte, escapam ao seu projeto,
fazendo com que reaja de maneira semelhante, em alguns aspectos, e
diferente em outros, ao paradigma bíblico. Sem terminar o seu trabalho,
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sem levá-los ao forno para que adquiram a aparência de vida
(SARAMAGO, 2000, p. 182-183), que é o equivalente ao sopro sagrado,
destrói-os. Principalmente no caso da sua Eva, fica evidente que é para
evitar a especulação de Marta, para não dar explicações que não deseja:
Cipriano Algor está agora sozinho na olaria. Provou distraidamente a solidez de
uma cofragem, mudou de sítio, sem necessidade, um saco de gesso, e, como se
apenas o acaso, e não a vontade, lhe tivesse guiado os passos, achou-se diante
das figuras que havia modelado, o homem e a mulher. Em poucos segundos, o
homem ficou transformado num amontoado informe de barro. Talvez a mulher
tivesse sobrevivido se aos ouvidos de Cipriano Algor não soasse já a pergunta
que Marta lhe faria amanhã, Porquê, porquê o homem e não a mulher, porque
um e não os dois. O barro da mulher amassou-se sobre o barro do homem, são
outra vez um barro só. (SARAMAGO, 2000, p. 173).

A semelhança com o protótipo bíblico surge ainda no fato de que
Eva faz parte de Adão: a ficcional é barro que se mistura ao barro do
representante masculino; a bíblica é feita a partir da costela de Adão, da
criação divina não mais barro, mas já tornada carne. Além disso, a criação
algoriana, quer se trate do masculino quer do feminino, ainda não recebeu
o sopro, ainda não saiu do estágio do barro. Nisto também diferem.
Clément Rosset procura estabelecer uma ligação entre o duplo e
a ilusão, revelando o seu caráter paradoxal, como já foi citado. Olivier
Reboul, em seu livro Introdução à retórica, diz que “paradoxo” é uma
“opinião que contraria a opinião comum;” e que “isso não significa
contrariar a razão” (1998, p. 219). Marta, com sua segunda opinião, a de
que a figura lhe lembra alguém, conhecido, portanto, contraria a opinião
que manifestou inicialmente, a que surge como comum, como primeira e
mais espontânea, naquela situação, a de que “não se parecem a nada
que [...] tenha visto”. O discurso do pai denuncia esse paradoxo ao
induzi-la a escolher uma das duas opiniões. A figura revela-se paradoxal
ao suscitar as duas opiniões ou impressões em Marta: se é o mesmo e se
o ser é uno, se não existe ninguém igual, não pode ser outro, mas, se é
outro, é porque é diferente do modelo, não se confunde com ele, pelo
contrário, são distintos.
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Depois desses ensaios, destruídos, o criador criatura, Algor, dedicase a nova criação, mas agora não apenas de seu primeiro homem à sua
semelhança ou da primeira mulher à semelhança de sua amada, Isaura.
Os novos modelos são mais distanciados da criatura que os modela,
embora sejam representativos de vários segmentos da sociedade humana
atual ou do passado: enfermeira, palhaço, bobo, esquimó, mandarim e
assírio de barbas. Trata-se de uma série que deverá ser repetida,
exatamente igual, muitas outras vezes, para vender: uma produção em
série, em escala , não industrial, mas artesanal.
Embora se trate da segunda criação de Algor, porque deverá ser
completada, o que não aconteceu com a anterior, o primeiro da série
torna-se primeiro e, nesta condição, ganha um cuidado, uma dedicação,
uma reverência, uma ansiedade próximas do culto ao sagrado, na medida
em que toda a criação, todo o nascimento é um mistério, motivo de
encantamento e perplexidade, principalmente para seus iguais. Por outro
lado, há um grande empenho porque também estão ligados à vida, à
necessidade de sobrevivência de quem os confecciona: é preciso ter
produtos em condições de agradar para oferecer ao mercado, ao
consumidor. Ao dever sua vida, sua sobrevivência e independência à
criatura que deverá agradar ao consumidor, Cipriano passa de criador a
criatura em relação à sua criação. Esta é outra explicação que contraria
a anterior, a comum: o paradoxo está sempre presente. Estes são alguns
campos semânticos do vocabulário empregado.
Cipriano, não obstante, continua como criador de adões e evas, de
duplos, ao dar vida ou aparência de vida, à primeira criatura da série.
Como um obstetra ou parteira, “como se tivesse a ajudar a um
nascimento” (SARAMAGO, 2000, p. 202) retira das “cinzas, tépidas
como pele humana, e macias e suaves como ela.” (SARAMAGO 2000,
p. 202), produzidas pelo fogo feito num buraco aberto na terra, como se
fosse um ventre, a sua primeira criatura, de uma série de seis, que deverá
garantir a sua vida, dar-lhe condições de sobrevivência, além de sentido.
Como num parto, Algor, depois de enterrar suas mãos nas cinzas,
“segurou entre os dedos indicador e médio, primeiro a cabeça ainda
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oculta de um boneco, depois, todo o corpo e puxou para cima.”
(SARAMAGO, 2000, p. 202) com todo o cuidado, como se de um bebê se
tratasse. Além disso, para sacudir-lhe “as cinzas do corpo, soproulhe” no rosto, e é como se estivesse a limpá-lo da placenta e dos líquidos
amnióticos. Este sopro remete, ainda, ao sopro do criador bíblico (Então
Iahweh Deus modelou o homem com argila do solo, insuflou em
suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente.1),
na medida em que “parecia que esta a dar-lhe uma espécie de vida,
a passar para ela o hausto dos seus próprios pulmões, o pulsar do
seu próprio coração.” (SARAMAGO, 2000, p.202).
Este novo primeiro homem, este adão do oleiro aspirante a
fornecedor do Centro, é uma enfermeira. Embora, enquanto Eva, seja
feita da carne e do osso em que o barro do primeiro homem bíblico se
tornou, é como o primeiro homem que ela é feita, modelada do barro.
Como enfermeira, a estatueta representa aquela que, de maneira
semelhante a Algor, ao criador, ajudará a dar vida a outras criaturas, e
cuidará da vida de todos, na sociedade humana, inclusive do pai de Marta,
caso lhe dê as condições de sobrevivência material, ao se tornar objeto
de sedução dos consumidores do Centro. Por outro lado, como as filhas
dos homens do discurso bíblico, ( e não como os descendentes masculinos,
filhos de Deus, conforme Gênesis I, 6, p.39) é Eva, é mulher. Nesta
condição, atualiza também o fato de ser ela, mais do que o homem, que,
neste mundo terreno, de aparências e imitações, segundo a perspectiva
platônica (2002), também retomada pelo discurso saramaguiano, está
ligada mais diretamente a prover e a protege a vida, primeiro com seu
ventre, depois com seu seio, com seu cuidado e orientação, até que o
novo ser se torne auto-suficiente. A esta Cipriano contempla com o seu
sopro humanamente divino e como que lhe transmite uma espécie de
vida, como no paradigma bíblico. Aos outros não, e muito menos às cópias
que serão feitas de todo eles, inclusive da enfermeira. Trata-se não mais
de criação, mas de produção em série, ainda que não industrial, mas
1

Bíblia de Jerusalém, livro do Gênesis, capítulo I, versículo 2:1995, 33.
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artesanal, de cópias, mecanicamente produzidas, porque sem um
envolvimento maior. Perde-se a magia, todo o envolvimento, toda a
sacralização, toda a semelhança interior conforme os campos semânticos
do léxico utilizado.
Não obstante, todas as peças, ao serem abandonadas, são como
que sepultadas, de uma maneira contrita e cheia de reverência, como
num ritual. É a isotopia de um ritual de sepultamento que se pode extrair
das palavras utilizadas:
Cipriano Algor aproximou-se da porta da casa e começou a dispor as estatuetas
no chão, de pé, firmes na terra molhada, e quando as colocou a todas voltou ao
forno, nessa altura já os outros viajantes tinham descido da furgoneta, nenhum
deles fez perguntas, um a um entraram também no forno e trouxeram bonecos
para fora, [...] e os bonecos iam pouco a pouco ocupando o espaço em frente da
casa, e então Cipriano Algor entrou na olaria e retirou com todo o cuidado da
prateleira as estatuetas defeituosas que ali tinha juntado, e reuniu-as às suas
irmãs escorreitas e sãs, com a chuva tornar-se-ão em lama, depois em pó
quando o sol a secar, mas esse é o destino de qualquer de nós, agora já não é só
diante da casa que as estatuetas estão de guarda, também defendem a entrada da
olaria, no fim serão mais de trezentos bonecos olhando a direito, palhaços,
bobos, esquimós, mandarins, enfermeiras, assírios de barbas, até o Achado não
precisa que lhe expliquem o que se está a passar aqui . (SARAMAGO, 2000, p.
349).

Aos inúmeros vocábulos que remetem o leitor ao inerte, há outros
que humanizam esses objetos decorativos: “ irmãs”, “sãs”, “com a chuva
tornar-se-ão em lama, depois em pó quando o sol a secar, mas esse é o
destino de qualquer de nós” “agora já não é só diante da casa que as
estatuetas estão de guarda, também defendem a entrada da olaria”
(SARAMAGO, 2000, p. 349). A sacralização vem do modo silencioso,
respeitoso, de reverência e devoção com que tudo é feito: Algor começa
a colocar as estatuetas em frente à casa em silêncio e os demais seguemno: “nenhum deles fez perguntas”, “retirou com todo o cuidado da
prateleira as estatuetas defeituosas”, o cão também “não precisa que
lhe expliquem o que se está a passar aqui” (SARAMAGO, 2000, p. 349).
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O esforço de reconstrução da identidade, a condição de duplicidade
com suas criaturas não encontra eco nos consumidores do Centro que
continuam não se identificando com os seus produtos, segundo o inquérito
a que foram submetidos. Das vinte e cinco pessoas consultadas, só duas
gostaram:
Escolhemos vinte e cinco pessoas de cada sexo, de profissões e rendimentos
médios, pessoas de antecedentes familiares modestos, ainda ligados a gostos
tradicionais, e em cujas casas a rusticidade do produto não fosse destoar
demasiado, E mesmo assim, É verdade, senhor Algor, mesmo assim os resultados
foram maus, “Só as duas últimas responderam agradecendo a possibilidade
que lhes tinha sido proporcionada de decorarem gratuitamente a sua casa com
uns bonequinhos tão simpáticos, há que acrescentar que se trata de pessoas
idosas que vivem sós,” (SARAMAGO, 2000, p. 291).

Ao manter-se ainda preso à necessidade vital de sobrevivência,
de envolvimento emocional, ao barro, à água e à terra, ao fogo, ao forno
arcaico, ao ar, ao sopro, a reconstrução da identidade do artesão, como
duplos, não corresponde à identidade que o Centro, como espírito, segundo
o chefe do departamento de compras (SARAMAGO, 2000, p. 292-293)
cria, modela, não mais a partir do barro, mas do plástico, e não como
duplos, mas como produção desenfreada, segundo Jean Baudrillard, em
seu livro Simulacros e simulação, quando a
imagem [...] não tem relação com qualquer realidade: ela é o seu próprio
simulacro puro, a simulação como uma estratégia de real, de neo-real e de hiperreal, que faz por todo o lado a dobragem de uma estratégia de dissuasão. (1991,
p. 13-14).

A identidade esperada pelo Centro e pelos seus consumidores, é
uma necessidade induzida de fora para dentro: como se lê no grande
cartaz, é preciso que os compradores necessitem do que o Centro lhes
oferece, do que lhes quer vender e não o Centro oferecer-lhes o que
necessitam :
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Na fachada do Centro, por cima das suas cabeças, um novo e gigantesco cartaz
proclamava, VENDER-LHE-ÍAMOS TUDO QUANTO VOCÊ NECESSITASSE
SE NÃO PREFERÍSSEMOS QUE VOCÊ PRECISASSE DO QUE TEMOS PARA
VENDER-LHE. (SARAMAGO, 2000, p. 282).

A transformação dos “prisioneiros” encontrados na escavação,
ou, quem sabe, fabricados, conforme algumas sugestões detectadas na
obra, que tanto comovem Algor e Marçal, fazendo com que se reconheçam
neles, como duplos, repetindo a epígrafe platônica, em grande espetáculo,
agora, como na obra de Guy Debord (1997), único, preservado pelo
silêncio, pela sua transformação numa espécie de interdito sagrado, para
causar impacto, mas com a finalidade de obter lucros, conforme outro
cartaz:
BREVEMENTE, ABERTURA AO PÚBLICO DA CAVERNA DE PLATÃO,
ATRACÇÃO EXCLUSIVA, ÚNICA NO MUNDO, COMPRE JÁ A SUA ENTRADA.
(SARAMAGO, 2000, p. 350).

O seu caráter absoluto revela-se ainda, entre outros elementos, no
fato de alguns guardas preferirem os apartamentos com janelas voltadas
para o interior do próprio shopping, por considerarem o espetáculo que
ele oferece muito mais atraente do que o exterior, como diz Marçal Gacho
a Marta:
Queres tu dizer que há apartamentos cujas janelas dão para o interior do próprio
Centro. Fica sabendo que há muitas pessoas que os preferem, acham que a vista
dali é infinitamente mais agradável, variada e divertida, ao passo que do outro
lado são sempre os mesmos telhados e o mesmo céu. (SARAMAGO, 2000, p.
276).

A caverna de Platão, os prisioneiros, tudo é transformado em
espetáculo, em mercadoria conforme Debord:
O espetáculo é o momento em que a mercadoria ocupou totalmente a vida social.
Não apenas a relação com a mercadoria é visível, mas não se consegue ver nada
além dela: o mundo que se vê é o seu mundo. (DEBORD, 1997, p. 30).
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É o mundo da relação mediada pelas imagens, conforme ainda o
mesmo filósofo: “o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma
relação social entre pessoas, mediada por imagens.” (DEBORD,1997, p.
14).
A posição assumida pelo chefe de compras e dos que possuem
uma identidade totalmente coincidente com o que deseja o Centro bem
como o vocabulário sacralizador apontam para uma relação de simulacro
porque é sem a profundidade, sem admissão da coexistência do outro
com o eu, de um outro com independência, mas como uma produção em
série, em escala industrial ou pós industrial, uma relação mediada por
imagens, o mundo em que tudo se transformou em mercadoria com
objetivos de lucro.
Contrariamente ao que deseja o deus Centro, Algor, Marçal, Marta,
Achado, e alguns outros, possuem ainda uma identidade não totalmente
coincidente com o que ele aspira, expresso nos seus cartazes, entre outros
elementos. Em razão desse divergência, dessa diferença, abandonamno, recusam a segurança que ele representa e vão em busca do arcaico,
do natural, do que está na natureza, enquanto ela existir, de sua identidade
de duplo e não de simulacro.
Os elementos apontados permitem ainda a ilação de que Saramago,
na obra em questão, representa o mundo e o homem contemporâneos,
dividido entre a história, a cultura e o ser em conformidade com a tradição
e o contemporâneo, cada vez mais afastados dela, com o olhar num
progresso que busca se passar por ela, pelo que ela tem de relação viva
com o homem e o mundo.
Do exposto depreende-se que as utopias, as ideias das personagens
ou do escritor, sob a égide do princípio de vida, do princípio criativo, de
Eros, adquirem formas independentes e sentidos próprios, vida própria,
tornando-se outros seres que irão conviver com os demais. Esse efeito é
produzido pela ação das personagens e do escritor e atualizam-se, ou
seja, adquirem nova forma, nova vida, na interpretação do leitor.
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Cesariny chamou a Pessoa “O Virgem Negra”, num (abominável)
texto, ditado pelo seu gosto de deitar a língua de fora (e não só) a Pessoa
e aos seus exegetas. Pelo seu lado, com as devidas maneiras, alguns
desses exegetas têm falado da sua incapacidade para o amor e afirmado
que a obra de Pessoa é inteiramente destituída de vibração amorosa – o
que seria a natural consequência da sua assim por um deles chamada
“sexualidade branca”. É isso que quero rebater.
A branco ou preto, Pessoa foi sempre essa “alma amorável e
meiga” que, recém-desembarcado em Lisboa, no seu regresso definitivo
de Durban (em 1905), confessou ser.
Para me fundamentar na sua poesia ortônima, escrita ao longo da
vida como um diário íntimo, percorri de lés-a-lés os três preciosos volumes
que a recolhem (SILVA; FREITAS; DINE, 2005).
Desde os seus primeiros poemas, Pessoa ama dizer tu a uma mulher.
Em “Antígona” e “Adeus”, sonetos escritos aos catorze anos, em
português, durante a sua estadia de um ano em Portugal (1901-1902),
entrevemos um “amor em sonho azul”(obra citada, vol. I, p. 19) que
pode ter sido vivido ou sonhado. (A título de curiosidade, são azuis os
olhos da primeira e das últimas mulheres evocadas nos poemas.) Seja
como for, é significativo que esses poemas, dos primeiros na língua
materna, sejam de amor.
Só cerca de 1907, Pessoa recomeçará a escrever em português
(o inglês foi, durante a sua estadia em Durban, a língua da sua expressão
literária). Datam de então algumas quadras ao jeito popular que tencionava
reunir num livro intitulados Cantares. Há em quase todas elas um tu
amoroso, embora admitamos que não corresponda a qualquer pessoa
real. Num poema de 15.11.1908 , “Linda Maria”, o seu desejo fixa-se
sobretudo “(como acontecerá nos versos da vida toda) nos lábios e nos
seios da mulher: ‘Os seus lábios beijarei’, ‘Seus seios conhecerei’”. (obra
citada, vol.I, p.36).
São, curiosamente satíricos, de inspiração junqueireana,
fogosamente republicanos, (“contra padres e reis”) uns poemas a que
então se aplica (ou um pouco depois, os datados são sobretudo de 1909)
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sob o nome de Joaquim Moura Costa (LOPES, 1990, v. 1, p. 215-223).
Mas por essa altura, essa ou outra Maria reaparece num poema de 22.6.09
(ob. cit., I, p. 51) em que lhe declara que quer dormir com ela: “Eu quero
sentir-te, Maria, dormir / Tão perto ao meu lado”. Noutro, deste mesmo
ano, especifica: “Antes que o Tempo fosse […] vivi sem dor e amei “,
dizendo desse amor: “inda me embriaga” (ob.cit. I, p. 52).
Creio que, durante toda a sua vida, a inspiradora dos poemas de
amor de Pessoa foi sobretudo essa mulher sonhada “antes que o Tempo
fosse”. Mas, real ou apenas sonhada, o que nos interessa é que essa
mulher existia para o desejo dele. Com ela quer ficar “olhar no olhar”
(ob.cit. I, p. 54). Noutro poema, este de 1910, a mesma ânsia: “que eu
olhe os teus olhos” para “que o meu olhar desça |ao fundo da tua alma”
(ob. cit. I, p. 95).
Numa página de diário de 25.7.1907, confessa : “Um amigo íntimo
é um dos meus ideais, um dos meus sonhos” e também : “Amante ou
namorada não tenho; é outro dos meus ideais” (PESSOA, 2003, p. 73).
É de 1913 o poema em inglês “Antinous”, sobre o amor entre o
imperador Adriano e o seu amante Antinoo, em que muitos pretendem
ver uma prova da homossexualidade de Pessoa. São também desta data
outros poemas chamados “O Outro Amor” (ob. cit., I, p. 170) e “Livro
do Outro Amor”(ibidem, p. 174) – este último título indica que Pessoa
encarava constituir um livro com este gênero de poemas. Convém,
contudo, lembrar que Pessoa informa João Gaspar Simões, em carta de
18.11.1930, da sua intenção de fazer “um pequeno livro que percorre o
círculo do fenômeno amoroso. E percorre-o num ciclo a que poderei
chamar imperial. Assim, temos: 1.Grécia, Antinous; 2. Roma,
Epithalamium; 3. Cristianidade, Prayer to a Woman’s Body; 4. Império
Moderno, Pan-Eros; 5. Quinto Império, Anteros. Estes três últimos
poemas estão inéditos.”
Como se vê, apenas Antinous é consagrado ao amor homossexual,
à grega. Aliás, nos poemas escritos ao longo de toda a vida, não há
manifestações desse “outro amor”, com exceção de alguns destinados
ao referido “Livro do Outro Amor”.
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Muitas mulheres aparecem nos poemas escritos durante o
Paulismo, essa corrente filha do Simbolismo a que Pessoa e Sá-Carneiro
se consagraram, com entusiasmo adolescente e que nos sabem, com
raras exceções, a exercícios de estilo. Quase o mesmo se poderia dizer
dos típicos poemas interseccionistas (o Interseccionismo foi o –ismo que
sucedeu ao Paulismo e de que o mais acabado exemplo é “Chuva
Oblíqua”).
Por esta altura (essencialmente em 1917), Pessoa consagrou-se
com muito afã à escrita mediúnica, sendo o principal assunto sobre o
qual interrogava insaciavelmente os espíritos o aparecimento da mulher
que faria dele um homem, chegando eles a indicar-lhe o nome, Olga, e
mesmo a data desse encontro: “No dia 12 de Junho deste ano conhecerás
uma mulher […] e ela fará de ti um homem”. (PESSOA, 2003, p. 311).
Sobre ela lhe forneceram mesmo dados muito íntimos: “ Ela masturba-se
como tu mas mais frequentemente. Está cansada da virgindade, tal como
tu.” (PESSOA, 2003, p. 301). E condenavam os seus hábitos de solitário :
“És um homem que casa consigo”(ibidem, p. 257). E dão-lhe conselhos:
“Nunca experimentes sexo em homem” (ibidem p. 309). Mas os espíritos
não são apenas pragmáticos, tecem também considerações de elevado
nível: “O amor é Deus, como se diz, porque o Amor é unificador; o Amor
devolve o homem a si próprio; o homem só é ele próprio quando, por
força do amor, se torna maior do que ele próprio.” (ibidem , p. 303).
A preocupação com a perda da virgindade vinha de longe. Numa
página de diário de 28.3.1906, Pessoa escreveu: “Projectei uma viagem
à Inglaterra. Não tenho dinheiro; há que arranjá-lo. Primeiro tenho que
ser operado: circuncisão1. De nada serve ir a países estrangeiros sem
ter remediado esse mal.” (Ibidem, p. 33).

(Não há notícia de ter chegado a fazer essa operação. Jorge de Sena, em Fernando Pessoa &
C.ª Heterónima, p. 360, n., escreve que António Botto, “sorridente sugestionador de suspeitas”,
dizia de Pessoa que “o seu membro viril, muito pequenino, explicava a abstinência envergonhada
dele”. Acrescento apenas que consultei o espólio de Botto, na Biblioteca Nacional, e fiquei
desagradavelmente surpreendida com o papel de detractor de Pessoa que ele assume. em certos
textos, movido pelo indisfarçável ciúme de o sentir mais famoso do que ele próprio.).
1
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Tudo indica que tencionava aproveitar-se da maior liberdade de
costumes que haveria nesses “países estrangeiros”, nomeadamente na
Inglaterra, para encontrar a mulher que “fizesse dele um homem”, para
usar a expressão dos espíritos…
Quando, em 1919, Pessoa encontrou Ofélia, quem sabe se não
admitiu que ela seria a Olga que os espíritos lhe tinham prometido, e que
ele, ao transmitir a mensagem, teria errado algumas letras do nome assim
como a data do previsto encontro…A leitura atenta das cartas de ambos
mostra que essa relação não foi assexuada, como alguns exegetas
pretendem.
A própria Ofélia conta, no “relato” que antecede a primeira edição
das Cartas de Amor de Fernando Pessoa, organizada por David
Mourão-Ferreira, que Pessoa “tinha uns repentes de paixão”, em que
lhe pegava ao colo, a beijava com loucura e até, uma vez, a empurrou
para o vão de uma escada, para dar livre curso aos seus ímpetos.
Envergonhado da sua virgindade, é possível que Pessoa tenha
pensado perdê-la com Ofélia. Escreve ela, em carta de 28.3.1920 : “
Não me tenho eu entregado inteiramente ao meu Fernandinho? Que
recompensa me dará?” (NOGUEIRA E AZEVEDO, 1996, p. 33). Parece
que Pessoa lhe pede que prove o seu amor entregando-se ainda mais
porque Ofélia escreve que receia que ele a despreze “depois de eu lhe
provar que o meu amor é sincero.”
As intimidades estavam codificadas como viagens: a Pombal, as
viagens longa e ternamente referidas por Pessoa aos “pombinhos”, nas
cartas e em versos que enviava a Ofélia, e à Índia, viagem de mais longo
curso e de mais íntimas explorações que faz Pessoa exclamar , em carta
de 24.9.1929 : “Queria ir ao mesmo tempo à Índia e a Pombal. Curiosa
mistura, não é verdade? Em todo o caso é só parte da viagem. Recordase desta geografia, Vespa vespíssima?” (obra citada, p. 144).
Em carta de 5.4.1920, Pessoa escreve: “Estou pensando nas
saudades que tenho do meu tempo de caça aos pombos” (p. 77) e, mais
adiante, lastima-se pela falta de privacidade dos seus encontros:
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“Quando nos poderemos nós encontrar a sós em qualquer parte, meu amor? Sinto
a boca estranha, sabes, por não ter beijinhos há tanto tempo. Meu Bébé para
sentar no colo! Meu Bébé para dar dentadas! Meu Bébé para…(e depois o Bébé
é mau e bate-me…) “Corpinho de tentação” te chamei eu; e assim continuarás
sendo, mas longe de mim.” (Obra citada, p.78).

Ofélia recorda nostalgicamente as tais idas à Índia ( “Que saudades
de ir à Índia”, ob. cit., p. 68) e, por vezes, manda “beijinhos índios”. E o
pior – ou o melhor – é que, durante as viagens de elétrico em que
namoravam, Pessoa evocava essas intimidades, como recorda Ofélia
numa carta “Tu hoje lembraste-te de tais coisas no carro […]
Envergonhaste-me, meu marotinho, nem queria olhar para a tua carinha
[…]” (ob.cit., p.124). Mas gostava de lhe acirrar o desejo: “Tens saudades
dos pombinhos? Tens?”(ob.cit., p. 47).
Já quase no final do namoro, em 9.10.1920, Pessoa enviou a Ofélia
uma das mais originais e, ao mesmo tempo, lúdicas e intensas cartas de
amor que imaginar se possam:
“Terrível Bébé:
Gosto das suas cartas, que são meiguinhas, e também gosto de si, que é meiguinha
também. E é bombom, e é vespa, e é mel, que é das abelhas e não das vespas, e
tudo está certo, e o Bébé deve escrever-me sempre, mesmo que eu não escreva,
que é sempre, e eu estou triste, e sou maluco, e ninguém gosta de mim, e também
porque é que havia de gostar, e isso mesmo, e torna tudo ao princípio, e pareceme que ainda lhe telefono hoje, e gostava de lhe dar um beijo na boca, com
exactidão e gulodice e comer-lhe a boca e comer os beijinhos que tivesse lá
escondidos e encostar-me ao seu ombro e escorregar para a ternura dos pombinhos,
e pedir-lhe desculpa, e a desculpa ser a fingir, e tornar muitas vezes, e ponto final
até recomeçar, e porque é que a Ofelinha gosta de um meliante e de um cevado e
de um javardo e de um indivíduo com ventas de contador de gás e expressão geral
de não estar ali mas na pia da casa ao lado, e exactamente, e enfim, e vou acabar
porque estou doido, e estive sempre, e é de nascença, que é como quem diz desde
que nasci, e eu gostava que a Bébé fosse uma boneca minha, e eu fazia como uma
criança, despia-a, e o papel acaba aqui mesmo, e isto parece impossível ser escrito
por um ente humano, mas é escrito por mim
Fernando” (ob. cit.).
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É difícil imaginar o autor desta carta, escrita de uma penada,
ofegante de ternura e desejo, como esse ser assexuado ou homossexual
que os exegetas teimam em ver nele.
Pessoa encarou seriamente casar com Ofélia mas nunca se
resolveu. Receio de que a vida de casado se não coadunasse com a sua
“vida de pensamento”, como escreveu a Ofélia? Impossibilidade
financeira de sustentar uma casa e uma esposa? Só podemos ter uma
certeza: não foi, como muitos dizem, por incapacidade de amar.
Num poema não datado declara querer “ferir na pederneira do
desejo” esse “relâmpago de nuvens da ternura” que é o beijo (ob. cit.,
III, p. 515).
O corpo feminino está frequentemente presente na poesia de
Pessoa (nunca o masculino, com exceção dos já referidos poemas do
“Outro Amor”), com terna preferência pelos lábios e pelos seios. Diz,
numa quadra: “Um par de montes iguais | Abre a estrada do prazer” (ob.
cit., III, p. 487).
A mulher que acompanhava Aleister Crowley quando este o veio
visitar, em Setembro de 1930 (uma longa e aliciante história que não
tenho aqui espaço para contar), inspirou-lhe também um poema em que
apetece o seu corpo que descreve com gula, sobretudo os “dois montinhos
que amanhecem”, exclamando no fim:
Apetece como um barco.
Tem qualquer coisa de gomo.
Meu Deus, quando é que eu embarco?
Ó fome, quando é que eu como? (Ob.cit., II, p. 400).

Não resisto a acrescentar que esta mulher lhe enviou cartas de
grande intimidade, o que me leva a crer que Pessoa participou de alguma
maneira nos rituais satânicos, mágico-sexuais, que ela realizou com
Crowley durante a estadia em Lisboa. Mas isso é um conto largo que
conto noutro lugar…
Num poema de 6.8.1934 (ob.cit., III, p. 291), Pessoa faz um (triste)
balanço da sua vida amorosa:
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Tive quem me amasse,
Tive quem amei […]
Tive essa vergonha
De ser hoje e aqui,
O que sempre sonha
E não sai de si, […] (ob. cit.).

O primeiro poema do mês da sua morte (Novembro de 1935) é de
amor, embora inspirado por alguém a quem diz “tu não existes” e pede:
“Sê ninguém!”. O penúltimo poema datado dá a palavra ao seu “coração
deserto” e balbucia “Meu amor”. Quem ele sobretudo amou foi essa
mulher sonhada a quem chama “A Outra”, num poema de 28.7.1935 (p.
407), que contagia as mulheres reais com o seu encanto e para quem
estas sempre reenviam. Assim confessa, nesse poema, que, na “viagem”
da vida, amou uma qualquer mulher real “com ansiedade terna | Por ser
parecida com a Outra.”
O poeta Carlos Queiroz, sobrinho de Ofélia Queiroz e amigo de
Pessoa, num artigo em forma de carta que publicou na revista presença,
em Julho de 1936 (posteriormente editada, num opúsculo, em 1936, pelas
Edições Presença), depois de referir essas cartas de amor que só ele, e,
naturalmente, Ofélia conheciam, ( e de que publicou passagens), exclamou:
“As suas cartas de amor! – Porque você amou, Fernando, deixe-me dizê-lo a toda
a gente […] Como teria sido possível ao mais poeta dos homens e ao mais
intelectual dos poetas portugueses (e aqui a palavra portugueses tem uma
importância muito especial,) libertar a tal ponto o coração da literatura?”
(QUEIRÓZ, 1936).

Não tratei, propositadamente, da pretendida (por muitos)
homossexualidade de Pessoa (o que faço na biografia que estou a escrever,
donde destaquei algumas das considerações que hoje aqui publico) não
só por falta de espaço mas porque esse é outro problema, distinto da tal
“incapacidade de amar” de que é acusado e que eu quis aqui sobretudo
rebater. Aliás, para Pessoa, homossexual ou heterossexual, o amor é
sempre amor, independendo do sexo dos amantes, como diz num poema
de 5.4.1935:
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O amor é que é essencial.
O sexo é só um acidente.
Pode ser igual
Ou diferente. (ob. cit.).
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A poesia no século XXI

[...]
A palavra é ave migratória,
é cabo de enxada,
é fuzil, é torno de operário,
a palavra é ferida que sangra,
é navalha que mata,
é sonho que se dissipa [...]

Eduardo White

219

Livro Teia Literaria 5 REVISADO copia.pmd

219

13/12/2011, 15:50

Livro Teia Literaria 5 REVISADO copia.pmd

220

13/12/2011, 15:50

Angola

Livro Teia Literaria 5 REVISADO copia.pmd

221

João Melo

223

Luís Kandjimbo

228

13/12/2011, 15:50

Teia Literária 5

222

Livro Teia Literaria 5 REVISADO copia.pmd

222

13/12/2011, 15:50

João Melo

CRÓNICA VERDADEIRA DA
LÍNGUA PORTUGUESA1
“A língua portuguesa é um troféu de guerra”
Luandino Vieira

A poetisa portuguesa
Sophia de Mello Breyner
gostava de saborear
uma a uma
todas as sílabas
do português do Brasil.
Estou a vê-la:
suave e discreta,
debruçada sobre a varanda do tempo,
o olhar estendendo-se com o mar
e a memória,
deliciando-se comovida
com o sol despudorado
ardendo
nas vogais abertas da língua,
violentando com doçura
os surdos limites
das consoantes
e ampliando-os
para lá da História.
Mas saberia ela
quem rasgou esses limites,
com o seu sangue,
a sua resistência
e a sua música?
1

MELO, João. In: Revista Pessoa.

223

Livro Teia Literaria 5 REVISADO copia.pmd

223

13/12/2011, 15:50

Teia Literária 5

A libertação da língua portuguesa
foi gerada nos porões
dos navios negreiros
pelos homens sofridos que,
estranhamente,
nunca deixaram de cantar,
em todas as línguas que conheciam
ou criaram
durante a tenebrosa travessia
do mar sem fim.
Desde o nosso encontro inicial,
essa língua, arrogante e
insensatamente,
foi usada contra nós:
mas nós derrotámo-la
e fizemos dela
um instrumento
para a nossa própria liberdade.
Os antigos donos da língua
pensaram, durante séculos,
que nos apagariam da sua culpada consciência
com o seu idioma brutal,
duro,
fechado sobre si mesmo,
como se nele quisessem encerrar
para todo o sempre
os inacreditáveis mundos
que se abriam à sua frente.
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Esses mundos, porém,
eram demasiado vastos
para caberem nessa língua envergonhada
e esquizofrénica.
Era preciso traçar-lhe
novos horizontes.
Primeiro, então, abrimos
de par em par
as camadas dessa língua
e iluminamo-la com a nossa dor;
depois demos-lhe vida,
com a nossa alegria
e os nossos ritmos.
Nós libertámos a língua portuguesa
das amarras da opressão.
Por isso, hoje,
podemos falar todos
uns com os outros,
nessa nova língua
aberta, ensolarada e sem pecado
que a poetisa portuguesa
Sophia de Mello Breyner
julgou ter descoberto
no Brasil,
mas que um poeta angolano
reivindica
como um troféu de luta,
identidade
e criação.
João Melo
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THE SHOW MUST GO ON2
Chuck Berry, o inventor do rock and roll,
espetou um aguilhão de ouro
nos tomates putrefactos do racismo
Chuck Berry, com seu cabelo desfrisado,
seus pulinhos de gato
e seus acordes luminosos,
misturou no mesmo palco
e na mesma febre improvável
o que não se devia misturar
Chuck Berry, com seu orgulho negro
sem ressentimento nem arrogância,
gostava de comer
garotinhas branquinhas
curiosas e safadas
Chuck Berry, por conseguinte,
tinha de ser detido
para não continuar a espalhar
a loucura que havia inventado
Chuck Berry foi trocado
por um branquinho de patilhas espessas
e uma crista pedante na cabeça
chamado Elvis Presley
João Melo
2

Poema inédito.
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AUTOCRÍTICA3
Eufóricos perante as esplendorosas reverberações do nosso
próprio reflexo no espelho sujo da história, não sentimos a
humanidade drenando-se sob as veias pulsantes de
entusiasmo, ambição e inveja, nem mesmo quando
sucumbimos de prazer agnóstico e inútil. O mundo
fragmenta-se em mil pedaços incompreensíveis, renovando
fantasmas antigos, que se locomovem à velocidade digital,
mas para nós são apenas fogos de artifício distantes. A vida
mistura-se com os crimes que cometemos em nome do poder
e da liberdade. Nada, contudo, nos desvia do nosso destino.
Freneticamente, continuamos a fabricar os artefactos que,
pensamos nós, nos trarão a eterna felicidade: em breve
seremos canibalizados, sem sabê-lo, pelas nossas prodigiosas
invenções. Confiamos em Deus como se ele fosse um cartão
de crédito. À noite, continuamos a ser capazes de amarnos de modo único, inaudito e indigno.

João Melo

2

Poema inédito.
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A GUERRA1

Luíz Kandjimbo

1

Disponível em http://www.nexus.ao/kandjimbo/pdfs/POESIA.pdf
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ODE À POSSE E À FRUGALIDADE2
À memória de meus pais

Em que tempo a sorte envelhece no destino
Em que tempo a morte olhando
Suprime cores de um dia
Em que alguma prata, casa limpa, fogo aceso, respeito e amor
Surpreendem com a frugalidade de um ocaso
E na memória a posse calculada e abundante
Naquele tempo da terra e do céu puro
Criaturas no quintal pleno
Com gastos hospitaleiros
Ó, neste tempo bizarro
Da profecia e do caos
Da posse calculada deslizando
Das aventuras a ideias desprezadas
Em que tempo a morte envelhece o destino
E surpreende a frugalidade do ocaso
Na memória fraudulenta dos dias e das noites
Luíz Kandjimbo

2

Disponível em http://www.nexus.ao/kandjimbo/pdfs/POESIA.pdf
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CANTO ÀS SIMETRIAS3

Meus olhos constroem
Nas covinhas fronteiriças do teu joelho
Múltiplas simetrias do corpo que desejo
Deixo-me submisso no recato
Do teu rosto na penumbra
Do nosso rio perfumado
Escondes prodígios, seduzes
Nas margens e constelações repousantes
Recolhidas no nosso rio perfumado
Devolves elogios e encantos
Das simetrias e da opulência sensual
Luíz Kandjimbo

3

Disponível em http://www.nexus.ao/kandjimbo/pdfs/POESIA.pdf
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Cabo Verde
Corsino António Fortes
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ORÁCULO
Quando o arquipélago aperta
perto! longe
A mão dos continentes
Quando a ilha rasga no deserto
uma cicatriz de pedra
Jamais o crânio de sol! no mastro da solidão...
Uma pedra no deserto + um dragoeiro
Um anjo da guarda! no útero da paisagem
Não! na ilha
Toda palavra é útero de sete pedras
E
Toda a pedra é um poeta bissexto
Leva quatro anos de pudor
E quarenta & tantos de paixão
Para inundar o deserto da estiagem
Com o dilúvio de chama que bebe
Nas crateras do jazz & batuque da esperança

Corsino António Fortes
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TRÊS TELAS PARA TCHALÉ FIGUEIRA
I
CRIANÇAS DA RUA 1
Enquanto o pintor cicatriza
o umbigo das três ribeiras
E do poente vem um rebanho
De cavaquinhos e bandolins em viagem
Trazendo + lenha à savana
Dos nossos corpos em chama
A paisagem atirava pedras às crianças
Como... se a natureza fosse
A sua arma de arremesso
E as crianças atiravam pedradas à vida
Como! Se o “lh” da ilha
Fosse a lesão
Entre a moeda do corpo E o cifrão da alma

II
CRIANÇAS DA RUA 2
Por vezes! o pintor é pai natal
E salta! ilha & bronze
Dos instrumentos de corda
E de pé! as crianças devolvem-no ao pôr do Sol
Para que os relógios resgatem
tecto & mesa! alfa & beta
A maternidade sórdida da vida
Que a gramática do silêncio explode
E a nobreza da alma não redime
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III
CRIANÇAS DA RUA 3
Na hora! as crianças mobilizam-se
Nascente & rumo
Tão espingardas de sol & soldados de pedra
E sobrevoam! mercados de peixe e verdura
E libertam as portas! as pedras
Do uniforme das palavras
E das lesões & balas
Que se alojam
Nos acentos agudos graves esdrúxulos
E escrevem poemas de amor
no muro dos quartéis
Com o osso/tambor da maresia
E a bateria sinfónica do apocalipse
MAS
Se Tchalé se distrai
Entre o jazz E a pintura
As crianças escorrem
pelo “p” da paisagem E pelo “n” da planície
E vão
pela estrada luminosa das salinas
Oferecer aos rostos! de porta em porta
o coração marítimo da estiagem

Corsino António Fortes
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PEDRA DE IDENTIDADE
I
TODAS AS NOITES...
As pedras levitam nos nossos sonhos
A balança do profeta! quando
O sismo da esperança
Atinge
4033Km² de terramoto
E os ouvidos iluminam
nos corredores do medo
nos corredores da vida
O trovão das nossas têmporas
E saltam ilhas
Para fora das ruínas
Como ostras
Para dentro das pérolas
E saltam rochas
Que se cruzam
Com o arquipélago dos sentidos + a
Felina coreografia das planícies
Magras & mágicas! de ossos & símbolos
E tão virgens! de ser movimento
Como! a luz do útero
Que as desnuda
Se aqui! no ar
nos pés do arquipélago
As ilhas param
Para ver as rochas passar
Do deserto das pedras à deserção da pobreza
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II
TODAS AS MANHÃS...
“A ilha levante a corola da saia”
Para que o mar nos proteja
Das pedras que levam & trazem
o arquipélago a reboque
Entre a sístole e a diástole
do vale do amanhecer
E como páginas! são
cabeças que abrem
Assim bibliotecas
De esquecidas memórias
E com a música de milênios
gota a gota nos ouvidos
As pedras olham-se grávidas
Do deserto vermelho das palavras
Há fogo nas pedras novas
Há luz nas pedras remotas
E amor & ódio
No cotovelo do abraço delas
Como! se não fosse lar
o lugar do vento
o lugar da ilha
Onde! o desespero da paixão remoça
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III
TODAS AS TARDES...
As pedras enobrecem as nossas raízes
E tecem nos nossos pés
o seu império de miragens
Então! o deserto encontra nas dunas
A palavra do senhor + a mão do vento
Que nos baptiza
Com o sol vermelho da eucaristia
E se na oração! a morna é
Chão & mar de toda a ópera
As dunas descem pela carne do entardecer
com seios de maré alta
com ancas de maré baixa
E levam para o baile “tea off”
o truculento pé da mazurca
a lonjura erótica do landum
o amor/desamor da contradança
Enquanto! as salinas advertem os transeuntes
Sobre o mar! Há pedras em romaria
E com a força da maresia + a
Contenda dos oceanos
Dia & diálogo nos ouvidos
As pedras fermentam
osso a osso
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O alvoroço da tabanca
E das pedras nascem proas
De falo & vagem
Assim! mastros & âncoras
De terra arável
Todos
Da mesma raça & povo de Ano Nobo
Todas
Do mesmo povo & nação de Manuel d’Novas
Falos de sangue & vagens de pedra
Que levam & trazem
na coladeira da vida
E
no batuque da alma
O hino! como morna
E o funamá! como bandeira
E das trovas d’Eugénio
E das noveletas d’Aurélio
Pedras caíam
Pedras batiam na B. Lêza da pátria
Como presentes natalícios

Corsino António Fortes
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ANTIPASTI DE I A V1
I
Tendes, que não eu, engenho e arte. Tendes sorte. Eu não.
A minha pluma, em flor de lácio, é de ouvido e fala.
Faço paramentos com palavras. Uma espécie de missa:
-Bem-aventurados os poetas malditos, vagabundos e doridos.
-Bem-aventuradas as musas das esquinas e as raparigas esquecidas.
-O reino falido da Poesia é vosso. Só vosso, animais com alma.
Com as sintaxes e as semânticas de permeio!
Que a metáfora lhe vai à borla. Sua mentira em cima da missiva.
Os diamantes serem eternos (disparate que vale milhões)
Com ou sem molduras: o corpo pode ser só dorso, o torso pode ter mamas.
Bundas psicadélicas.
Qualquer dia, as grafites desta cidade podem ser néon.
II
De cá para lá – nuvem de viagem
De lugar sem norte – tamanha estiagem
E de tempo algum – o que narramos antes da morte.
III
Teus olhos, em desamparinho, são quase verdes.
Teus olhos guardam pássaros e gradam esvoaçares.
Tu que me sorris como ladrilhos, cacos de vidros.
Tu que me liquefazes como me fragmentas à noite.
O relógio em tictac,
Sem cucos, maluquíssimos, em ninhos de cartão.
Eis que acolá os caranguejos andam só de retro...
E a universidade certifica esses idiotas nacionais.
1

Poema do livro inédito Expoemas & Testamentos (no prelo).
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Deus, Aquele, não deve ter tempo para os apagões a incompetência é sem poesia
as cotovias, armadas em cisnes, afogam-se no lago...
Um cão, desacordado, canta aqui o hino patriótico, irmão.
IV
Praia já foi cidade dos seus costados para o mar.
Veio o Gama: urinou e partiu para a Índia.
Passou, por suas bandas, Darwin e gramou suas lagartixas.
As aves canoras: toma-vos o cujo, à
rabiocha, quem rouba ladrão, cem anos de perdão.
É que ando a ler a Constituição Nacional.
Derrubada, não tem grandeza de texto de receita médica.
Quando o navegador chegou, isto era desencanto!
V
À primeira ilha; à segunda e assim por diante circum-navegação do caneco
O negro andou por tantos descaminhos.
Dirás (em subtexto):
tendes mesmo tanta sorte!
Insularidade não é fácil
luxúria em pó e cocaína Grilos, bambalutas, percevejos - os bichos todos...
Filinto Elísio
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LITURGIA2

Caia sobre meu corpo a morte
e me desnorteie por ora a vida
ficando eu, de poema, saciado.
Que a maldição dos deuses venha
ao sopro do destino
e me imponha o calendário chinês,
o horóscopo e os jogos do zodíaco.
Venha o raio no vão dos céus
e me troveje e relampeje,
me alague numa enchente jamais vista.
Quero, agora, estar fora dessa barca
e desdenhe-me Noé, pois sou já poeta
e bom de briga.
Sinos dobram das igrejas, coros,
música outra, tanto dilúvio,
pássaros que voam do vale, parta eu
para o nada – sou feliz!
Filinto Elísio

2

Poema do livro inédito Expoemas & Testamentos (no prelo).
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AO LEITO DE ESTARMOS3
outrossim...não mudam os deuses de costume

que a lua estando cheia te faça sorrir
e o lago ora azul respingue aos teus pezinhos beira-mar;
quando soletra o sol
em solstício e de letras
paideia
sete: uma a uma
a mandar vir
entre consoantes e vogais;
espreitas
no poema
alquimia que não será
o estarmos no chat :)
ou »(¨0¨)«
quando não »(^º^)«
anagramas
da não inscrição
das ilhas que somos;
regressas aos lugares
às suas guapas e raras iguarias
ditoso (és tudo) assim: do musgo silencioso
ao distraído monte
e seus abrolhos
bem como à cabrocha

3

Poema do livro inédito Expoemas & Testamentos (no prelo).
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tendo por serpente
a de tatuagem no teu dorso;
ou no dorso da carruagem
metro para saint germain de prés
grafitti duende que broxa
paideia
que lhe acudissem o sexto sentido + 1
que lhe afoitassem o sétimo sentido
seus sábios pés que palmilharam Creta
labirintos e outros tantos infinitos;
que a lua estando cheia te faça sorrir
e o lago ora azul respingue aos teus pezinhos beira-mar
as formigas continuem o seu labor de pão
e cada dia em Yvoire amanheça sem lá estarmos
os cisnes deslizantes sem que os dragões desçam Alpes
degladiar côdeas de broa e de poesia
elfos e bacantes dos tambores pelos orbes
e se te silencias às horas que tanto gemem
como sempre rangem ao leito de estarmos...
Filinto Elízio

3

Poema do livro inédito Expoemas & Testamentos (no prelo).
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Entrevista
Ondjaki é atualmente um dos escritores angolanos mais conhecidos no
Brasil. Com Acto Sanguineu estreou na literatura em 1998. O escritor
conta com cerca de 15 títulos publicados.
Maria Teresa Salgado
Isabel Bellezia dos Santos Mallet

P

rimeiro encontre,depois procure.

Jean Cocteau
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APRESENTAÇÃO
Maria Teresa Salgado*
Isabel Bellezia dos Santos Mallet**
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Nascido em 1977, em Luanda, Ondjaki é atualmente um dos
escritores angolanos mais conhecidos no Brasil. Estreou na literatura em
1998, ainda no período da guerra civil em seu país, com Acto sanguineu,
uma obra que nos mostra claramente que a poesia é tão mais necessária
quanto mais as circunstâncias parecem torná-la improvável e
desnecessária. Em 2000, publica Bom dia camaradas, romance que
nos trouxe uma visão nova de Angola, no pós-independência, pois nos
permitiu ver a sociedade angolana pelos olhos de um narrador em plena
infância e pré-adolescência, inaugurando uma narrativa leve e diferente
das gerações literárias que o antecederam. Em 2001, corrobora seu talento
literário, ao escrever Momentos de aqui, seu primeiro livro de contos,
obra que já desenha um caminho maduro e aprofundado da literatura
como autoconhecimento,
Embora jovem, o escritor conta com cerca de 15 livros publicados,
entre os quais destacamos Há prendisagens com o xão (poesia), 2002;
Quantas madrugadas tem a noite (romance), 2004; E se amanhã o
medo (contos), 2005; Os da minha rua (estórias), 2008; AvóDezanove
e o segredo do soviético (romance), 2008; O assobiador (novela),
2009; Dentro de mim faz sul seguido de Acto sanguíneo, 2010. Muitas
dessas obras foram publicadas no Brasil e a multiplicidade de vozes é
uma de suas marcas. O autor dialoga com grandes nomes da literatura
de seu país - passando por precursores, como Oscar Ribas; retomando
Professora Doutora de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ).
**
Mestre em Literaturas Portuguesa e Africanas de Língua Portuguesa pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ex-bolsista Nota 10 FAPERJ (Fundação Carlos Chagas
Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro)
*
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as linhas matrizes de Luandino, Pepetela, Manuel Rui - e de várias partes
do mundo, como Paul Celan, Gabriel Garcia Márquez ou Manoel de
Barros.
Procuramos flagrar nessa entrevista um pouco das inquietações,
surgidas a partir de uma leitura crítica das obras de Ondjaki, que, desde
2009, fazem parte de um projeto de pesquisa, vinculado ao departamento
de Pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tal projeto,
do qual participam as entrevistadoras, pretende investigar, em alguns
textos concebidos pelo autor, imagens de felicidade que sugerem o
nascimento de novos ciclos utópicos na cena literária angolana. A entrevista
contempla, portanto, discussões que nasceram nos ambientes acadêmicos,
mas vislumbra, sobretudo, extrapolar tais espaços, destinando-se também
aos leitores cujo interesse circula por setores brasileiros de educação
básica, onde os livros de Ondjaki têm sido adotados com muita frequência.
Buscamos os depoimentos e as entrevistas dos escritores dos quais
gostamos, como uma forma de aprofundarmos uma relação que começa
com a leitura das suas obras. Esperamos compartilhar aqui um pouco do
nosso encanto com um poeta que seduz plateias e que se mostra cada
vez mais disposto a dividir conosco as muitas estórias nas quais todos
nós podemos nos transformar.
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TEIA LITERÁRIA - Quais os autores que mais admira?
ONDJAKI - É difícil circunscrever tudo a um par de nomes. Há
nomes que nos ficam na memória, às vezes mais pelos livros do que
pelos autores. Mas claro que “Pedro Páramo” foi escrito por Juan Rulfo;
e há os nomes evidentes, Luandino, García Márquez, Ruy Duarte,
Kazantzakis, Manuel Rui, Gracialiano, Ionesco ou Manoel de Barros.
Mas ficam sempre nomes por dizer. Acho que são os livros que nos
marcam. As estórias que, passados anos, ainda ecoam de algum modo
dentro de nós...
TEIA LITERÁRIA - Como é para um autor tão jovem a relação
com a memória?
ONDJAKI - Vou tentando aos poucos descortinar uma resposta a
essa pergunta. Há coisas que se vão clarificando em ciclos (e em
círculos...), e outras que se adensam ainda mais. Para que o mistério do
“eu” seja, talvez, quase permanente. Isto para dizer que aquilo que sei
hoje (por estes anos...), é que circulo, internamente, entre as minhas
memórias pessoais, as que imagino ter tido, as dos meus pais (contadas)
e mais as memórias da minha Avó (também contadas). Por isso falo em
ciclos, em lentas descobertas; e também em novas dúvidas. Como se a
verdade, do presente e das memórias, fosse um labirinto vivo, mutável
aos ritmos dos dias por chegar. Não existe “uma” verdade... Existe
confrontação de versões e perspectivas.
A minha relação com a memória é de verdade, fantasia, criação,
ternura e dor. Tenho saudades das coisas que os outros viveram. Tenho
inveja das versões da vida que lhes coube. E tenho um corpo (uma mente?)
que absorve demais as memórias dos outros, como se o lado metafísico
da vida me desse o resto do mapa que as palavras das pessoas por vezes
querem esconder.
É algo delicado, interessante, doloroso por vezes. Todos os dias
são dias de aprendizagem. Apercebi-me, há pouco tempo, que vai ser
assim para o resto da vida.
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TEIA LITERÁRIA - Você lê as críticas sobre a sua obra?
ONDJAKI - Às vezes leio, claro. Se chegam até mim, se as encontro.
Há críticas muito bem feitas, com relações e reflexões muito
interessantes. E há coisas pura e simplesmente vazias, que só dão é
vontade de rir. Porque dá para entender (quase sempre) quando a pessoa
leu ou não leu o livro.
TEIA LITERÁRIA - Qual é o lugar do romance hoje?
ONDJAKI - Não sei dizer. Não tenho uma opinião completamente
formada sobre isso. Continuo a pensar que o escritor deve obedecer a
uma espécie de vontade ou urgência interna. Que é isso que orienta o
seu trabalho. E claro que as coisas sociais ou políticas hão-de aparecer.
Ou não. Mas se o romance deve educar, ou divertir... Não sei. Acho que
o romance, como a arte, deve provocar alguma coisa. Estupefacção,
acalmia, revolta, indignação, resposta? Não sei. Mas algo.
T EIA L ITERÁRIA - Muitos críticos dizem que seus textos
parecem sustentar uma linguagem próxima à cinematográfica. Já
pensou sobre o papel dessa linguagem em sua obra?
ONDJAKI - Não, não pensei. Vou tentar não pensar nas “coisas
estruturais” da minha escrita enquanto puder. Sinto que a linguagem me
aparece para acompanhar uma ideia; um ritmo que eu busco para se
adequar à estória. Se tudo isso é muito visual, cinematográfico, não sei, e
não sei explicar. Nem quero. O que é verdade é que tenho, às vezes,
durante os momentos de escrita, a sensação de estar a ver aquilo que
hei-de escrever quinze segundos depois. Talvez seja, por vezes, a minha
voz escrita em perseguição de uma imagem que já vi – ou pressenti – no
pensamento. Mas, enfim, são auto-especulações.
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TEIA L ITERÁRIA - Muitas de suas obras apresentam uma
natureza sensorial, guiada pela mistura de sons, cores, cheiros e
sabores. Fale um pouco sobre sua relação com esses sentidos.
ONDJAKI - O cheiro é das primeiras coisas que me aparece, se
penso em escrever, se penso em alguma lembrança. Também os sons,
algumas cores, sim. Mas isto não é só para que o leitor se sinta ali,
acompanhado desses odores; é mais do que isso: sou eu mesmo, no
momento da escrita, que preciso de saber em que mapa sensorial me
encontro. Isso ajuda-me a prosseguir, a parar, a descobrir o ritmo da
escrita e da estória em si. Por exemplo, estou-me a lembrar do último
conto do livro “momentos de aqui”, com toda aquela chuva e o soldado a
ser perseguido pela morte. Eu não sei o que ficou no texto, mas sei as
cores daquela noite, sei a densidade da água que caía do céu e sei os
ruídos que a noite provocava. Isso foi para eu me orientar, entrar, seguir
e terminar o conto. Não é só para o leitor. É um pouco para esse de mim
que escreve; e é um pouco para a minha vida também. A minha vida
real...
T EIA L ITERÁRIA - Em seu documentário, Oxalá cresçam
pitangas, produzido em parceria com Kiluanje Liberdade, um dos
entrevistados classifica Luanda como uma “autêntica colcha de
retalhos”. Quais retalhos tecem a sua Luanda?
ONDJAKI - Acho que hoje tenho medo de falar disto. Seria demasiado
íntimo dizer aqui de que retalhos, ou fiapos, ou panos rasgados, se faz a
minha Luanda, dentro de mim, hoje. É um misto muito grande de alegrias,
tristezas e contradições. Talvez eu não esteja preparado para dizer as
coisas que eu diria nesta resposta. Peço desculpa.
TEIA LITERÁRIA - E com o Rio de Janeiro? Como é hoje a sua
relação com a cidade?
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ONDJAKI - É uma cidade que estou a aprender a descobrir.
Devagarinho. No fundo, não existem as coisas feitas à pressa, as
descobertas rápidas, as coisas instantâneas. Mesmo o café coado é melhor
que o café instantâneo... É ainda uma relação de descoberta, dos amigos,
dos ritmos, do mar, do sol, das tardes e dos lugares pequeninos que uma
pessoa aprende a encontrar. O meu Rio de Janeiro ainda é, e muito, o
meu bairro, Laranjeiras. A minha pequena família. Pequenas coisas,
pequenos personagens, vozes de árvores que devagar aprendo a
reconhecer; as pedras da calçada; o pátio da escola dos surdos-mudos;
coisas assim. Acho que se chamam pequenas coisas. De vez em quando
vou ao mar, vou lá visitá-lo, molho os pés, brinco na areia da praia. Mas
ainda não o conheço. Não o sinto “meu” como sentia o mar do Mussulo,
em Luanda. Leva tempo. As coisas hão-de se revelar.
TEIA L ITERÁRIA - Ao final de AvóDezanove e o segredo do
soviético e de Os da minha rua, há uma troca de cartas entre você
e Ana Paula Tavares. Nelas, você assume um “certo sul”,
expressão que integra o título de seu último livro de poemas
(Dentro de mim faz sul seguido de acto sanguíneo). Que “espaços”
seriam esses?
ONDJAKI - Seria muito bom, para vocês e para mim, se eu soubesse
dizer “esse Sul” assim, em palavras de fixar... O que sei é pouco: há um
Sul externo, que é real, e que aponta para o Lubango e para o Namibe;
para esses e outros ‘suis’ de Angola... E há um sul mais interno, feito de
maresias e brisas sujas de um cacimbo vindo das infâncias depois da
poeira a sair do chão em voo para perto das estrelas que às vezes brilham
com cor de mar nos olhos desses que afinal souberam ser crianças...
“Sul” é também uma distância...
TEIA LITERÁRIA - Você inicia seu romance Bom dia camaradas
com a conjunção “mas”, o que nos remete, imediatamente, à
Geração da Utopia (Pepetela, 1992), cujo início é marcado pela
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conjunção “portanto”. Esta é apenas uma coincidência ou é já
resultado de uma memória literária que escolhe pôr em diálogo
tais obras por razões definidas?
O NDJAKI - Penso que é uma mera coincidência que vocês
detectaram. Não vejo nenhuma relação intencional nem entre esses dois
livros, nem entre entre dois começos-de-livro. O bom dia camaradas,
do ponto de vista mais formal ou intencional, não dialoga com outras
obras... Acho eu. Tem é influências de outras leituras, mas não se trata
de nada intencional, como por exemplo, viria a acontecer em “quantas
madrugadas...”.
TEIA L ITERÁRIA - As classificações referentes aos gêneros
literários – prosa e poesia – parecem não te interessar
verdadeiramente, uma vez que sua escrita está sempre permeada
por um tom lírico. Fale um pouco sobre tal hibridismo.
ONDJAKI - Realmente, não me interessam. Primeiro por que não
preciso de classificar. Ninguém classifica um sonho. pode-se classificar
uma borboleta, mas não o seu voo. Podemos definir um vento, mas não
a sensação que ele causa passando pela nossa pele. Ou seja, essas coisas
chegam, não digo que totalmente por acaso, mas sim chegam já vindas
de uma mistura interna. O tom lírico, como assim vocês chamaram, é o
modo como me acontece saber escrever. Se ajuda ou atrapalha no que
quero dizer..., ainda não sei bem.
Não acho o “Quantas madrugadas...” muito lírico; isto é, acho que
lhe falta alguma suavidade. Em O assobiador talvez haja demasiada
suavidade. Mas isso é já análise para leitores ou professores. Saiu-me
assim.
T EIA L ITERÁRIA - A vinda para o Brasil tem acarretado
mudanças em sua escrita? Aliás, o lugar de onde se escreve é
relevante durante o processo de criação literária?
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ONDJAKI - Ainda não senti nada, concretamente. É possível. Não
sei. Acho que isso de o lugar ser relevante depende muito da pessoa e do
seu estado interior. Há vezes que queremos ser contagiados. Há vezes
que andamos mesmo em busca de que os locais nos contagiem. E outras
vezes, escrevo com a sensação de estar entre nenhures e parte alguma.
No avião, por exemplo. Adoro. Sinto-me bem. Escuro, isolado. Anónimo.
Sei que estou num avião e não faço a mais pequena ideia da geografia do
lugar. Ou seja, nesse momento só conta a geografia interna. Ou a da
estória que se pratica naquele momento.
TEIA LITERÁRIA - Falar de utopia significa, necessariamente,
não deixar perder de vistas a relação entre literatura e sociedade
que marcou e tem ainda marcado o espaço literário angolano. O
diálogo entre literatura e política te interessa?
ONDJAKI - Interessa-me... a intervenção artística. Mas não penso
que o artista tenha que intervir explicitamente pela via política. Acho que
a arte, em si, já é intervenção. O diálogo entre literatura e política pode
acontecer, ou não. Se for bem feito, é bem vindo. Se for mal feito, cheira
a esforço, é quase ridículo. Acho que escrever já é relacionar-se com a
sociedade. Já é colocar questões, que por sua vez é uma das formas de
se iniciar a busca de algumas respostas. Mas há arte que é só de abalar,
provocar, instigar. Faz parte.
TEIA L ITERÁRIA - Certa vez, em palestra à Universidade
Federal do Rio de Janeiro, você declarou que o espaço literário
angolano contemporâneo precisava passar um processo de
“reutopização”, tendo em vista o período de distopia que se
instalou em Angola, após a independência. Ainda pensa dessa
forma? Caso positivo, como traduziria essa proposta?
ONDJAKI - Gostaria de me lembrar exatamente do que disse. Por
que o que me acontece pensar não se restringe somente ao espaço literário
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angolano. Eu desejo que toda a arte de todo o continente africano passe
por uma reutopização criativa e cultural. E não necessariamente para
combater distopias, mas para refundar novos ciclos utópicos. Este novos
ciclos poderão incorporar e estrear um novo tratamento que a arte dará
ao que é tradicional e antigo: questionando a própria tradição, acasalandoa com a modernidade africana, buscando um compromisso atual, também
real e também utópico, entre o tradicional e a nova África que os jovens
se encarregam de inventar no seu quotidiano.
Esta “nova utopia” já começou: basta ver como os jovens de vários
países africanos defendem a dignidade cultural dos seus lugares; a
importância que dão à tradição; e o modo como conseguem ir em busca
da viagem, das viagens, como algo que engrandece, pela universalidade,
o seu micro-cosmos local. Essa nova utopia questiona legitimidades;
preocupa-se mais com o povo do que com a política de quem mandar no
povo; é gente que quer estudar, saber e combater os malefícios da
xenofobia. Essa “nova utopia” já começou. Tenho a certeza. Em breve
veremos os rostos e os nomes. Mas já começou.
TEIA LITERÁRIA - Você tem novos projetos no cinema?
ONDJAKI - Tenho sim. Mas sempre há-de faltar dinheiro. Há coisas
a serem pensadas para ficção, documentários e até falsos documentários.
Algo se há-de conseguir fazer...
TEIA LITERÁRIA - Segundo informações colhidas em seu site
oficial, você escreveu, recentemente, uma peça teatral, chamada
Os vivos, o morto e o peixe-frito (2009). Acredito que seus leitores
brasileiros tenham ficado curiosos em relação ao enredo, já que
pouco se divulgou sobre tal texto. É sua primeira experiência
com teatro? Fale-nos um pouco sobre esse texto e sobre seu
interesse pelo teatro.
ONDJAKI - Esse texto começou por ser um pedido, para uma peça
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teatral radiofônica. E fiz o texto que foi lido, na RDP-África, em Portugal.
Depois fiz algumas adaptações e o FestLUSO, de Teresina, decidiu
publicar a obra em livro. Foi a minha primeira experiência assim de
escrever um peça inteira. E continuo a pensar fazer outras coisas.
TEIA LITERÁRIA - Quando houve o lançamento de AvóDezanove,
no Brasil, em 2009, você disse ao seu público que, possivelmente,
escreveria mais um livro sobre sua infância. Esse livro, de fato,
virá?
ONDJAKI - Acredito que sim. E quando digo “sobre a minha infância”,
estou a pensar que o triângulo BDC / Os da minha rua / AvóDezanove...,
tem mais estória que a ele pertence. E, portanto, deixará de ser triângulo.
Ou não. Talvez a quarta estória não seja uma ponta dessa estrela... Seja
outra coisa. Mas falta. Há-de chegar. Mas só o tempo sabe dessas
coisas...
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Ando à procura de espaço
Para o desenho da vida
Em números me embaraço
E perco sempre a medida

Cecília Meirelles
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André Luis Mourão de Uzêda*
Universidade Federal do Rio de Janeiro

BRITO, Ronaldo Correia de. Retratos imorais. Rio de
Janeiro: Alfaguara, 2010.

POR UMA MOSTRA CONTEMPORÂNEA DA FICÇÃO
BRASILEIRA EM RETRATOS: RETRATOS IMORAIS,
DE RONALDO CORREIA DE BRITO
Estar diante do mais recente trabalho de Ronaldo Correia de Brito
é como estar em uma instalação de exposição de fotografias em uma
grande sala branca, fechada, sem vistas para o exterior, contemporânea.
Nessa galeria, não há espaço para qualquer outra coisa que distraia nossa
atenção senão para as imagens ali expostas, chamativas, intrigantes, que
variam em dimensão, tonalidade, cor, temática. Se por um lado podem
incomodar o visitante pelo objeto retratado, por outro, intrigam-no pela
sensibilidade, pela sofisticação da técnica empregada, pela precisão de
sua lente em focar o que a nossos olhos ingênuos possa parecer apenas
o banal.
Os vinte e dois contos de Retratos imorais (Alfaguara, 2010) são
como tais retratos dispostos esparsamente nessa galeria. Ao entrar nessa
instalação contemporânea, sentimo-nos livres para transitar entre os
retratos ali expostos conforme melhor nos parecer, sem qualquer
direcionamento museográfico condicionando nossa leitura. A sensação é
de que essa grande galeria subdivide-se em três salas contíguas, com
passagens livres entre si, cada uma correspondente a cada uma das três
seções do livro. Como se a curadoria tivesse optado por agrupar as
imagens por afinidade temática, intitulando as seções, por esse motivo,
de “Retratos dispersos”, “Retratos de mães” e “Retratos de homens” –
o que, contudo, não nos impediria de percorrer livremente entre elas.
Mestrando em Letras (Ciência da Literatura – área Teoria Literária) pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), sob orientação do Professor Dr. Frederico Augusto Liberalli
de Góes.

*
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Ainda que esses retratos nos pareçam dispostos tão esparsos entre
si, é possível notar um traço condutor que une essas obras, o que se daria
não apenas por temática, mas principalmente por estilo técnico: a narrativa
empregada pelo autor nos surpreende pela sofisticação literária, que se
destaca no atual cenário da produção ficcional brasileira. Ronaldo parece
fincar sua obra nas fundições de Joyce, Proust ou Woolf, reavaliando o
recurso da fragmentariedade narrativa na literatura brasileira
contemporânea, já tão trabalhada na modernidade literária, de modo que
propõe uma nova significação ao plano do conteúdo. É como se, diante
de um retrato fotografado, iniciássemos a leitura da fotografia não pelo
centro, mas pelo canto inferior esquerdo, atento às minúcias, aos detalhes,
para aos poucos expandirmos nossa atenção para o objeto em foco no
centro da imagem que se compõe na íntegra depois de se ter analisado
pixel por pixel.
Contos como “Duas mulheres em preto e branco”, “Garoto conta
anedota de final previsível”, “Catana” ou “Homem folheia álbum de
retratos imorais” não nos permitem adentrar de maneira clara e objetiva
na trama de ações. Fugindo radicalmente à lógica aristotélica da
estruturação narrativa, com início, meio e fim bem delimitados, o autor
incorpora diversas digressões, flashbacks, monólogos narrados e
refletorizações narrativas que nos possibilitam compor a partir das partes,
enfim, o conto como um todo. Muito pode se perder numa primeira leitura
superficial, e detalhes são apreendidos somente em uma segunda leitura
mais atenta, como em “Duas mulheres em preto e branco”. É nas
entrelinhas que se deduz que Sílvia está com aids, quando pede a Letícia
para não beijá-la nos lábios, porque está machucada – ainda que se citem
os “primeiros sinais” ( BRITO , 2010, p. 11) de uma doença não
substantivada ainda no início do conto.
A temática também deve ser considerada linha condutora entre
essas esparsas imagens. É presente no livro praticamente como um todo
a questão da morte retratada de diversas formas, seja como algo já dado
e desencadeador da trama de ações, como em “Toyotas vermelhas e
azuis”, seja como algo esperado e previsível, mas que não se concretiza
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efetivamente até o fim do conto, como é o caso de Claudiney Silva, em
“Homem folheia álbum de retratos imorais”, que aguarda há cinco meses
por uma cirurgia com que pretende retirar as duas balas alojadas na
coluna, “como piercings irremovíveis” (BRITO, 2010, p. 133).
Também é notório, em muitos dos contos, uma aproximação com
cenas biográficas do próprio autor, através de imagens da infância no
sertão cearense, a juventude em Recife, a medicina presente na
constituição de personagens ou ambientes hospitalares (Ronaldo é médico
formado pela Universidade Federal de Pernambuco) ou, no caso mais
claro, em referência aos anos em que foi escritor residente da
Universidade da Califórnia, em Berkeley, no conto “Homem em
Berkeley”: o desconforto de um homem com a distância entre a cultura
norte-americana e a brasileira nos tempos em que foi escritor residente
em Berkeley, onde ministra aulas de literatura brasileira. O próprio autor
reconhece a presença desse tom biográfico no posfácio (“Retrato do
autor num posfácio”): “os Retratos imorais não se prendem a um modelo
de narrativa que caracteriza o conto, podendo assumir o formato de ensaio,
crônica, anedota e até mesmo perfil biográfico” (p. 182, sublinhado nosso).
Acima de tudo, em Retratos imorais percebemos uma forte
continuidade no trabalho com a questão da memória, tão bem desenvolvida
em Galileia (Alfaguara, 2008), romance pelo qual ganhou o Prêmio São
Paulo de Literatura em 20091. Embora esses diversos retratos estejam
ali expostos a nossos olhos, suas imagens retratadas não estão estagnadas,
presas ao momento em que foram “fotografadas”. A narrativa do plano
de ações se desenvolve a partir da evocação da memória desses
personagens, que aos poucos nos abrem espaço para novas imagens
pretéritas, que por sua vez evocam outras em um pretérito ainda mais
que perfeito. Somado a isso, uma plurificação de vozes emerge do texto,
quando a voz do narrador confunde-se à do fluxo de consciência dos
personagens, que em flashes compõe o texto em sua íntegra. É o que
1
Para mais detalhes, ler: Uzêda, André. “A narrativa contemporânea de Galileia: uma nova
abordagem do sertão”. In: Fórum de Literatura Brasileira Contemporânea. Disponível em:
www.forumdeliteratura.com.
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facilmente pode ser percebido em “Romeiros com sacos plásticos”, por
exemplo: enquanto na trama de ações vemos um grupo de romeiros
dirigindo-se a um discurso político em Juazeiro do Norte, alternam-se
fragmentos da memória de Maria do Carmo, intercalados ora em sua
voz, ora na voz do narrador. Tais fragmentos nos permitem acessar a
informação de que estão todos ali para pagar a promessa que fizera a
Padre Cícero e Mãe das Dores pela filha ter escapado da morte.
Em uma breve visita a essa grande galeria de arte contemporânea,
chama a atenção uma sala cuja dimensão, desproporcional a das duas
demais, não passaria dos vinte metros quadrados, na qual se encontram
instalados apenas dois retratos isolados. Em “Retratos de mães”, seção
posicionada exatamente no centro do livro, separando “Retratos
dispersos” de “Retratos de homens”, encontramos apenas dois contos:
“Mãe numa ilha deserta” e “Mãe em fuligem de candeeiro”. Se for
mesmo válida a lógica do dito popular de que “é nos menores frascos
que se encontram os melhores perfumes”, arriscamos aqui uma paródia
que cabe perfeitamente à leitura de Retratos imorais: é nas menores
instalações que encontramos as mais preciosas peças de arte. De fato, é
em “Mãe numa ilha deserta” e “Mãe em fuligem de candeeiro” que
Ronaldo desenvolve com maior habilidade a sofisticação narrativa também
já trabalhada em Galileia.
Em “Mãe numa ilha deserta”, encontramos Edmundo, um faroleiro
cujo ofício mecânico consiste em acender um farol para guiar navios
perdidos, isolado com sua mãe em uma ilha a milhas de distância do solo
do continente. E, nessa rotina, vivem a eterna angústia da espera pela
embarcação que lhes abastece com os suprimentos básicos, além do
diesel para manter o farol em funcionamento. Entretanto, não nos seria
possível depreender nenhuma dessas informações, à exceção do fato de
ambos estarem isolados na ilha, senão pela interrupção realizada pelas
falas do faroleiro Edmundo à narrativa que se atém ao plano das ações.
A voz narrativa limita-se puramente a informar e descrever as ações
imediatas dos personagens e a contextualizar a ambientação: “Cai na
areia rolando de tanto rir” (BRITO, 2010, p. 88), “Tira uma bolacha do
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bolso” (BRITO, 2010, p. 89), “Começa a chorar” (BRITO, 2010, p. 90) e
“Volta-se, repentinamente, procurando a mãe” (BRITO, 2010, p. 101)
são algumas passagens que ilustram bem como se desenvolve o trabalho
narrativo.
Por outro lado, a voz de Edmundo, que se dirige a todo instante à
mãe muda, abre espaço para todas as suas angústias e permite-nos
alcançar informações presas à sua memória, como a explicação de como
fora trabalhar como faroleiro, como lhe atormenta a possibilidade de
ambos virem a morrer caso não sejam abastecidos com os suprimentos,
como sofre desde que Eleonora o abandonara por outro, ou ainda por
não ter destino certo e, ironicamente, ser o responsável por iluminar com
o farol o destino dos outros. A mãe, por sua vez, realmente é a retratada,
na acepção literal da palavra: é seu retrato que está exposto ali, estagnado,
imóvel, mudo, submissa apenas a entreter o filho com uma sanfona.
Se no conto anterior encontramos um narrador limitado a narrar
os fatos e as ambientações no plano das ações, em “Mãe em fuligem de
candeeiro” encontramos uma sofisticação ainda maior: não há voz
narrativa em terceira pessoa que contextualize as ações dos personagens
ou o ambiente em que decorre o conto, e tampouco parece ao leitor
haver a presença de um narrador em primeira que o faça. Há uma
frustrada tentativa de Marivaldo de manter um diálogo com os demais
personagens que não correspondem à sua intervenção, constituindo-se,
assim, um grande monólogo no decorrer de todo o conto. Monólogo,
contudo, que não se preocupa em narrar os fatos, mas simplesmente
evocar os tormentos de sua mente dada a morte de sua mãe.
Ao tentar estabelecer qualquer forma de comunicação com quem
quer que seja (o que acaba se materializando entre ele e o leitor), Marivaldo
revela que fora um artista mal-sucedido em suas realizações pessoais,
que busca retratar a mãe enquanto inconscientemente pinta a atriz
argentina Libertad Lamarque e que é este o único tema que lhe rende
profissionalmente algum crédito enquanto artista. A única voz narrativa
que se faz presente em todo o conto se encontra isolada de todo o texto,
ao final de uma página em branco, entre parênteses, dando início e fim
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ao conto: “(Antes que a luz fosse apagada, traziam a injeção. Depois,
tudo se perdia no escuro dos medicamentos sem sonhos.)” (BRITO,
2010, p. 101).
Tal recurso estilístico dá a impressão de fazer uma breve e defasada
contextualização da morte da mãe que possivelmente desencadeia a
perturbação mental do filho, o que, a título de ilustração, fica claro na
passagem em que Marivaldo a ela se dirige, mesmo consciente de sua
morte: “Mamãe, mamãe, não me torture! Basta esse maldito retrato de
Libertad Lamarque. [...] Mamãe, me deixe em paz! Vá descansar como
todas as mortas descansam!” (BRITO, 2010, p. 97). Aqui, ainda que
ausente em todo o conto, a mãe se faz presente por meio da memória do
filho a ponto de configurar-se como central na ficção, dando-lhe inclusive
o título.
Ainda que diante de questões intrigantes e instigantes colocadas
em foco na leitura dos retratos, questionamos se de fato é evidente a
presença de um traço de imoralidade que conduza esses “retratos imorais”
a uma leitura linear da obra, que a perpasse como um todo. Mesmo a
discussão sobre a morte em “Homem folheia álbum de retratos imorais”,
ou a homossexualidade presente em “Duas mulheres em preto e branco”
e em “Homem-sapo”, ou ainda a figura do “gigolô” presente em “Homem
com gastrite moderadamente leve”, temas ainda tabus em nossa
sociedade, não nos parece contribuir para uma leitura da obra como um
todo “imoral”, como nos parece mais claro na ficção de Rubem Fonseca,
por exemplo. A moral, em termos de filosofia, aquela constituída
socialmente por determinado grupo que a compartilha – sob penalidade
daqueles que não a seguem –, não é infringida no conjunto de ficções de
Retratos imorais. Mas traz à baila, sem dúvida, uma necessária
provocação que precisa ser realizada na contemporaneidade, à qual a
arte contemporânea não pode se furtar.
Uma visita a essa grande mostra contemporânea de retratos que
é Retratos imorais nos convida a uma constante expectativa. Por mais
que esteja presente em seus contos uma clara evocação imagética que
se constitui de forma nítida conforme damos prosseguimento às leituras,
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ao mesmo tempo as imagens desses retratos nunca estão presas ou fixas,
de tal modo que as memórias presas aos personagens extrapolam a
narrativa, abrindo novas narrativas, novas imagens, novos retratos. Ainda
assim, a forte predominância da narrativa fixa à trama de ações no presente
do indicativo nos remete sempre à leitura de uma imagem dada e
estabelecida, como um objeto fotografado. Esses retratos, acompanhados
dos títulos que contextualizam a imagem fotografada – sempre
substantivos, a exemplo de “Homem borgiano espreitando o lobo” ou
“Menino sonhando o mundo” – nos dão a impressão de estarmos
presentes em uma galeria de exposições, admirados com a curiosidade
espontânea que nos toma diante da presença de uma questionável
“imoralidade” nos objetos retratados, que inutilmente tentamos saciar na
leitura das legendas museográficas ao lado dos retratos: “Ronaldo Correia
de Brito. ‘Retratos imorais’. Fotografia. Brasil, 2010".
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MELO, Guilherme de. A raiz da pele. Montijo: HF Books,
2011.
Já são conhecidas as intrínsecas relações estabelecidas entre a
ficção e a poesia, na trajetória de certos escritores que transitam pelas
duas sendas. Guilherme de Melo, certamente, não se constitui um caso
isolado, até porque a literatura portuguesa, sobretudo a da faixa temporal
dos séculos XX e XXI, é pródiga nesses casos e possui um elenco
inconteste, com nomes como os de um Mário de Sá-Carneiro e de um
Fernando Pessoa, nas bases da poesia modernista, estendendo-se nas
décadas seguintes com Miguel Torga, Jorge de Sena, Vitorino Nemésio,
Natália Correia, Helder Macedo, José Saramago e, mais recentemente,
Herberto Helder, Nuno Júdice, José Luiz Peixoto e Gonçalo M. Tavares,
apenas para relembrar alguns dos autores mais representativos.
Depois de uma anunciada publicação, em 2003, e de uma longa
espera por parte dos leitores, finalmente, depois de quase dez anos, vem
a lume o mais recente livro do escritor e jornalista português Guilherme
de Melo, reunindo alguns de seus poemas, por muito tempo deixados no
silêncio da gaveta.
Por mais que o próprio autor tenha declarado as suas ressalvas
em ser considerado pela crítica como um “escritor”, seu mais recente
título só vem confirmar a sua condição de artista da palavra, sem perder
de vista a condição peculiar que a própria crítica já lhe consolidou, e,
diga-se de passagem, muito merecidamente: a de ser um dos precursores
de uma “literatura gay” em Portugal.
Guilherme de Melo, além de jornalista, tem uma destacada presença
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no gênero da ficção, com títulos que lhe renderam considerações elogiosas
e visibilidade, tais como o romance autobiográfico A sombra dos dias
(1981), ou, ainda, o seu texto de estreia romanesca Raízes do ódio (1965),
que recebeu de Urbano Tavares Rodrigues considerações esclarecedoras
sobre sua relevância dentro do cenário literário português.
Agora, o autor publica seu livro de poesias, A raiz da pele, gênero
que, segundo ele próprio, sempre escreveu, mas nunca deu a publicar.
Mas, então, qual o motivo deste título ser tão esperado? O que há, na
poesia de Guilherme de Melo, de tão sedutor e atrativo?
Como afirmamos, no início, a visível relação que os seus textos
poéticos estabelecem com o exercício do fazer literário, seu e de outros
escritores. Neste sentido, basta lembrar os momentos de sua ficção que
apontam para uma tessitura lírica, dentro da trajetória do autor. Em A
sombra dos dias, por exemplo, já lá estão os versos de sua “Balada do
fim da tarde”, poema longo, que, num nítido diálogo com Reinaldo Ferreira,
deixa destilar a sua justa indignação diante da incompreensão e da
intolerância sociais frente a sua condição homossexual, não aceitando,
em hipótese alguma, qualquer tipo de imposição ou pré-conceitos
estabelecidos: “Eu, o leproso, passeio / pelas ruas da cidade. / Passeia
comigo o medo / neste passeio da tarde. // [...] Que ninguém tenha a
coragem / de caminhar ao meu lado, / que se alguém o vir comigo / logo
estará condenado. // [...] Mas eu passo e passarei / enquanto Deus o
quiser / - passando, passa comigo / o direito de viver” (MELO, 2011, p.
25).
Também em Ainda havia sol, romance praticamente esquecido
pela crítica, mas, talvez, o mais lírico e o mais introspectivo dos seus
textos ficcionais, o exercício da escrita poética aparece nos excursos do
narrador, sempre em momentos de recuperação memorialística, com a
função de bordar a sua trajetória e recuperar os encontros e desencontros
com o amado. Neste texto de 1984, para além de outros poemas que
não se fazem presentes em A raiz da pele, já lá estão: a) “Deus de
cobre”, poema em que a beleza masculina se confunde com a própria
natureza, seduz e arrebata o olhar e o corpo do próprio sujeito lírico:
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“Selvática pampa agressiva / onde meus dedos galopam / - teu corpo,
desnudo, aguarda, sobre o clarão do lençol / onde o luar se incendeia. /
No deserto do teu ventre / meus lábios são rios fluindo / para se perder
na foz / que o padrão, erecto, guarda.” (Ibidem, p. 18); b) “Girassol”,
outro poema onde o visual e o táctil se confundem na representação do
encontro dos amantes, enfatizando a singularidade do momento ao utilizar
a anáfora do tempo passado e a ruptura no instante da troca dos olhares:
“Havia a desolação que há nas paisagens lunares. / Havia o longo silêncio
que escorre dos glaciares. // [...] Foi quando tu, de repente, surgindo me
olhaste então / – e um girassol imenso, num grito, brotou do chão.”
(Ibidem, p. 133); c) “Sinal”, que, no romance, aparece na estrutura de
prosa, como página de um diário, e, em A raiz da pele, ressurge sob a
forma poética, numa espécie de afirmação lírica da condição homossexual
e humana do sujeito, perplexo também diante da incompreensão dos outros,
incapazes de entender o sinal maior do homem, a sua inequívoca
capacidade de amar: “Quando se ama / até das chagas que esse amor
nos abre / nascem cravos. // Por isso passo na rua / e todos se voltam a
olhar. // Não entendem de onde é que vem o perfume / que fica assim, no
ar.” (Ibidem, p. 53); d) “Oração”, deliciosa paródia da conhecida prece
bíblica, invertendo agora o vetor direcional do céu para a terra, onde
amador e coisa amada partilham um pacto eucarístico. O pão transformase no corpo e no sexo, e o vinho transfigura-se no próprio amor, elemento
inebriante dos partícipes desta festa, todos sacralizados pelo discurso
poético: “Amor meu que estás na terra, / bendito seja o teu nome. / Que
venha a mim o teu corpo, / faz em mim tua vontade / sobre a cama, o
nosso céu. / Teu sexo, em cada dia / tal como o pão, mo dês hoje. /
Perdoa, amor, minhas faltas / assim como eu te perdoo / as faltas que tu
cometes. / Nunca deixes de fazer / com que eu caia em tentação. /
Agora e para sempre livra-me / do mal que será perder-te. // Amém.”
(Ibidem, p. 52).
Ora, nesta breve visada sobre alguns textos de Guilherme de Melo,
já é possível perceber também algumas linhas de força da poesia
portuguesa dos últimos 30 anos, conforme sublinhado por Emerson Inácio
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(2010) em recente ensaio (Poesia e (homo)erotismo: sobre alguma
produção poética portuguesa dos últimos 30 anos. In: Olhar). Neste
sentido, a ênfase sobre o olhar e o corpo, o desejo direcionado ao objeto
amado masculino e à sua beleza, as passagens da vida cotidiana e as
correlações entre o corpo do outro e o exercício poético seriam alguns
dos recursos encontrados na feitura dos poemas de A raiz da pele que
colocam o seu autor em sintonia com o que há de mais recente na escrita
poética homoerótica portuguesa.
Mas, não apenas estes efeitos, como outros também podem ser
observados. Um deles é o fenômeno escatológico de elementos corpóreos
como “semén, saliva e suas decorrentes metáforas” (INACIO, 2010, p.
49), redimensionados na composição de um corpo ora cindido, ora
concentrado, mas sempre movimentado pela pulsão do desejo, como
ocorre, por exemplo, em “Noite amante”: “[...] e há um som de insoprado
vento / no sexo dos marujos / – búzio de carne com cheiro à esperma e
sangue. [...] // E tudo isto eu sinto e cheiro e toco / na pele áspera e seda
da noite sensualíssima, / da noite espasmo e grito, perfume e violeta / por
onde avanço até se já manhã.” (MELO, 2011, p. 33); ou, ainda, em “A
saudade antecipada”: “Às vezes beijava-te. / Às vezes viajava pelo teu
corpo. / Às vezes banhava-me em teu sémen. // Depois olhava o fundo
dos teus olhos. / A saudade que neles lia, infinda, / não era pelos dias que
tinham já passado: / era pelos dias que não tinham vindo ainda.” (Ibidem,
p. 59).
Ainda sob a égide do corpo, não será gratuito o fato de que A raiz
da pele se inicie pela infância, com poemas que recordam os tempos
passados, a adolescência e os momentos vividos em África (“Legenda”,
“Infância”, “Colonização”, “Cais africano”, “Tambor” e “Identidade”),
e encerre com imagens metafóricas do fim de trajeto e da própria morte
(“Depois do fim”, “Na tua morte”, “A última canção do roteiro de Marco
Pólo” e “Velhice”). Como em outros livros do autor, também neste é
possível detectar uma forma particular de ser e estar no mundo, sem
abrir mão de sua condição primordial de existir. Guilherme de Melo afirmase como homossexual, revelando-se, para além disso, um sujeito que não
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admite ser diminuído de sua humanidade e não aceita qualquer tipo de
pré-julgamento diante de sua orientação sexual, como bem afirma o eulírico de “A raiz da pele”, poema homônimo do escritor português: “Guardo
na raiz da pele / a verdade do que sou. / Deixo que à flor da pele / emerja
a máscara, o sorriso, / o jogo do gato-e-rato / onde, estando, nunca estou.”
(Ibidem, p. 68). Aliás, tal capacidade assertiva também encontrará
ressonância nos poemas “Dualidade”, “O corcel que trago em mim”,
“Adolescente”, “Tu”, “A cor da noite”, “Possessão”, “Egoísmo” e
“Tatuagem”, por exemplo.
Nesta junção, de posicionamento ético e expressão estética do
sujeito poético, parece habitar a poesia de Guilherme de Melo, sem recair
em preciosismos discursivos e estruturais ou em modismos de ruptura.
Sua arte poética é, ao mesmo tempo, transparente, límpida, clara, e também
esfíngica e enigmática. Mas, como já ensinara o mestre Drummond, não
é exatamente na convergência dos paradoxos complementares que reside
a possibilidade de se construir claros enigmas? Neste sentido, gosto de
pensar que, apreendendo a lição drummondiana, o sujeito lírico de A raiz
da pele lança também a sua “Charada”, sem abrir mão de uma legítima
expressividade homoerótica: “Sou. / E porque sou quem sou e o que sou,
/ em cada gesto ou palavra, / em cada olhar ou sorriso, / desassombrado
sou aquilo que sou,” (ibidem, p. 23).
Depreende-se, portanto, que, em muitos momentos, não deixa de
haver aquele efeito de fusão entre poesia e auto-retrato, tão caro à poesia
portuguesa moderna e contemporânea, como bem pontua Rosa Maria
Martelo, posto que, nos textos que compõem A raiz da pele, também é
possível vislumbrar aquele “poder transfigurador da poesia no quotidiano
de uma vida de poeta” (2004, p. 21), também esta construída sob o signo
da máscara e da escrita ficcional, como bem revelam alguns versos de
“Aparição”: “A poesia / se estava a nossa espera (e sei que estava) /
viria com o mágico depois / que o amor tece. // Por isso foi igual a todas
as manhãs / a manhã sem história em que vieste.” (MELO, 2011, p. 42).
Respondendo, portanto, às perguntas que colocamos no início
destas considerações, aqui parecem residir o encanto e a sedução da
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escrita poética de Guilherme de Melo, na união singular de uma fala em
silêncio (como em “Velhice”), mas que, como um certo Marco Pólo, não
recusa jamais a sua vocação: “aqui me afundo / lançando o meu aviso a
toda a navegação.” (Ibidem, p. 77).
Vem em boa hora este A raiz da pele, não apenas pelo fato de
trazer à tona um escritor que ainda carece e merece uma leitura atenta
por parte da crítica, mas também porque recoloca, na cena portuguesa, a
emergência de um ser e estar no mundo sob o signo da homoafetividade.
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MATTOSO, Glauco. Tripé do tripúdio e outros contos
hediondos. São Paulo: Tordesilhas, 2011.
Na nota introdutória de suas Seis propostas para o próximo
milênio, o ilustre ensaísta italiano Ítalo Calvino chama a atenção para a
singularidade do fenômeno literário, sublinhando o fato de que “há coisas
que só a literatura com seus meios específicos nos pode dar” (1990, p.
11). Ou seja, sem menosprezar as possibilidades textuais e genológicas
que a contemporaneidade (ou, a pós-modernidade, para os que assim
preferirem) oferece aos seus leitores, somente a literatura, com seus
múltiplos recursos e instrumentos, teria a condição de ofertar uma gama
de representações das mais variadas ordens, operando um jogo salutar
entre fantasia/imaginação e realidade.
Tal efeito de dádiva explícita da literatura do milênio, a que Ítalo
Calvino se referia, pode ser observado ao longo dos textos que compõem
o mais recente livro publicado do escritor paulista Glauco Mattoso. Poeta,
ficcionista, tradutor e ensaísta, o autor de Tripé do tripúdio e outros
contos hediondos (2011) é um nome que já dispensa longas
apresentações. Ganhador do Prêmio Jabuti, juntamente com Jorge
Schwartz, pela tradução de Fervor de Buenos Aires (de Jorge Luis
Borges), em 1999, Glauco Mattoso vem produzindo ainda de maneira
contínua ficção, poesia, ensaio, além de participar ativamente em
periódicos e de se apresentar em palestras, conferências e entrevistas,
sem perder de vista o seu papel como intelectual e a sua maneira de
pensar o mundo sob a ótica do homoerotismo.
Mas, isto também não pode ser utilizado como um dado redutor da
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obra e da produção do escritor paulista. Profundo conhecedor das teorias
e da crítica literárias, Glauco Mattoso oferece aos seus leitores, em Tripé
do tripúdio, algumas lições singulares sobre as possibilidades específicas
que somente os seus textos literários poderiam dar.
E uma delas reside no efeito metatextual na abertura de todos os
contos da obra, quando, numa tentativa de quebrar o efeito mítico
instaurado pela referência à composição dos seus próprios sonetos, o
autor transforma-se ele mesmo em figura ficcional e instaura um certo
“discurso substancial”, segundo a feliz expressão de Antônio Vicente
Seraphim Pietroforte, no seu belíssimo e esclarecedor posfácio “A
construção da realidade segundo Glauco Mattoso”.
À princípio, a auto-citação poderia ser entendida como uma forma
de referendar e dar ao discurso ficcional uma condição única de
referencialidade, já que cada conto é introduzido pela confissão da fonte
inspiradora de sua veia poética, além de ter seus temas narrados pelas
vozes deste sujeito autoral (ficcional), também chamado Glauco, e de
outros personagens referenciais, transformados também em criaturas.
Mas, numa espécie de armadilha bem urdida e criada pelas mãos
astuciosas de seu autor, as linhas que separam a referencialidade do seu
nome e da ficcionalidade estabelecida na transformação de criadores
existentes em criaturas ficcionais vão sendo gradativamente diluídas, efeito,
aliás, diga-se de passagem, que aguça mais ainda a sedução de leitura
dos textos.
O que se poderia imaginar, portanto, um texto na ordem do
referencial, porque ratifica os meios de sua criação, acaba por instaurar
um efeito contrário. Partindo do fenômeno literário – a escrita poética
publicada, portanto, temporalmente marcada e documentada –, cria-se
toda uma aura de ficcionalidade, incrementada pelos relatos de outros
colegas escritores (Carlos Carneiro Lobo e José Maria Travassos) e de
eventuais amigos (como o Daniel, “balconista da farmácia”). Não se
engane, portanto, o leitor menos avisado. São contos os textos que
compõem o Tripé do tripúdio, ficção pura e genuína de mãos
acostumadas ao ofício da composição narrativa.
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Neste jogo de trocas, onde também se fazem presentes citações
de obras literárias, de outros autores e seus próprios [como o “Soneto
139 oroerótico (ou oroteórico”), no conto “O zelador felador”], salta aos
olhos a preferência temática de Glauco Mattoso pela podolatria (como
nos contos “O desocupado”, “O michê bichado”, “Estatura da criança e
do adolescente”, “A noite do porteiro”, “O quichute do quíchua” e “As
sandálias da humildade”), pelo sado-masoquismo e suas variantes do
jogo de dominação (“O aprendizado”, “Dominação no condomínio”,
“Provação e reprovação”, “Cárcere privê”, “A chanca e a cancha” e “A
semente semita”), pela violência – e, não se iludam os leitores, porque
ela não é gratuita – (“Tripé do tripúdio”, “Jugo conjugal”, “O incomodado
que não se mudou” e, também, “Dominação no condomínio”) e por uma
poética do hediondo (“Dialética diurética”, “Papel anti-higiênico”, “O
sexagenário sedentário” e “O zelador felador”), aliás, expressão que,
não gratuitamente, também figura no título da coletânea.
Incidindo diretamente sobre uma poética do hediondo, Glauco
Mattoso consegue demonstrar sua bagagem de saberes, quando, dentro
da construção dos contos, deixa transparecer um certo conhecimento
etimológico do termo que caracteriza os gêneros da coletânea. Como
bem nos lembra Antonio Houaiss, “hediondo” é não só aquilo “que
apresenta deformidade, que causa horror, [...] que que provoca reação
de grande indignação moral, [...] que é sórdido, depravado, imundo”,
mas também, “o que exala odor nauseabundo, fedorento, fétido”
(Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2001, p. 1510). Variante
de “foetibundus”, chega-se ao “hediondo” a partir de uma correlação
com “fediondo”.
Ora, tal ênfase na repugnância, naquilo que causa uma certa reação
de asco e de surpresa, acaba por se tornar a chave mestra para se
entender o exercício da criação mattosiana. E, sem querer roubar o prazer
ao leitor, vale lembrar que o conto “O zelador felador” constitui uma
evidência metatextual desta prática de escrita. Nele, reúnem-se os
personagens poetas para discutir o “tema orogenital” (MATTOSO, 2011,
p. 123) e as situações de humilhação e dominação geradas pelo ato do
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sexo oral. Além de colocar em pauta certas perspectivas conservadoras,
como as de um Paul Ableman, em A boca sensual, criticado pelo seu
“machismo troglodita” (Ibidem, p. 123) por Agesilau Ararigboya, os
personagens vão relatando experiências com o intuito de frisar a própria
tônica criadora das narrativas mattosianas, aliás, já sublinhada pelo próprio
sujeito autoral ficcional: “A verdade pura e simples é que a chupeta
animaliza quem chupa, emporcalha o ser humano, e, não fosse isso, nem
teria graça!” (Ibidem, p. 124).
Mas, também, não se deve aqui confundir a homossexualidade
explícita dos partícipes deste diálogo e do seu próprio autor como algo
que, inevitavelmente, só possa ser expresso pela via do obscuro, do
asqueroso, do permissivo ou do abjeto. Muito pelo contrário, longe de
querer configurar um enredo de intrigas adocicadas e bem comportadas,
regidas por um conservador código burguês e heterossexista, o seu autor
opta por uma fuga dos lugares-comuns, até mesmo os da chamada “gay
fiction”, e opera uma ruptura radical de qualquer código castrador e
impeditivo de expressão de uma absoluta liberdade. Talvez, por isso, o
personagem autoral concorde com uma certa visão canônica, adotandoa e adaptando-a à sua condição assumida de alguém que não só deseja
um outro do mesmo sexo, mas também com este outro alimenta um
incontrolável desejo, um fetiche mesmo, de realizar atos fora dos padrões
comumente aceitáveis. Daí, compreende-se a sua confissão, diante da
leitura de um trecho de O beijo mais íntimo, de Gershon Legman: “Não
é porque sou gay que descarto esse componente sadomasoquista na
dose de sujeira que o felador ou a felatriz tem de suportar. Pelo contrário:
isso só reforça o fascínio do tabu. Quanto menos puro, mais sublime.”
(Ibidem, p. 126).
Nada mais sintomático para expressar a perspectiva criadora de
Glauco Mattoso: quanto menos puros os atos sexuais, as relações
homoeróticas (ou mesmo, as heterossexuais, como no conto “Jugo
conjugal”), os relatos e as descrições do sexo anal, da coprofilia e da
podolatria, mais sublimes esses elementos se tornam e assim permanecem
no instante em que se transfiguram como matéria literária destes “contos
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hediondos”. Afinal, na concepção criadora mattosiana, são sublimes
exatamente porque são fétidos, fedorentos, e podem realmente causar,
aos leitores mais conservadores e admiradores de uma prosa comportada,
uma sensação de horror e de abjeção.
Mas, como bem alerta Antônio Vicente Seraphim Pietroforte, em
seu inteligente e arguto posfácio, o leitor não habituado à escrita
mattosiana não deve cair na armadilha de considerar tal texto uma “mera
pornografia” (ibidem, p. 183). Antes, deve estar atento e sensível a uma
prática escritural tensa de uma “literatura marcada pela tortura, e não
pela carícia, e por pés na maioria sujos e grosseiros, ao invés de pés
suaves e delicados” (ibidem, p. 182).
Aprendendo, portanto, a lição poética de Bocage (“Pois se é isto o
que tanto se namora, / Em ti mijo, em ti cago, oh formosura!”; BUENO
in: Antologia Pornográfica de Gregório de Mattos a Glauco Mattoso,
2004, p. 128) e relendo-a na dimensão de seu tempo e de sua condição
existencial homossexual, Glauco Mattoso, com Tripé do tripúdio,
consegue definitivamente aquele efeito de “depuração minuciosa” das
frases.
Ora, se como nos faz crer Daniel, o balconista da farmácia,
personagem-narrador de “Jugo conjugal”, “a arte não consegue imitar a
vida quando o negócio é sadismo ou sacanagem, não sabe? Nenhum
escritor retrataria certas realidades, e se retratasse seria acusado de
invencionice.” (ibidem, p. 148), então, nada mais fica por dizer a não ser
hedionda e salutar invencionice esta de Glauco Mattoso. Que venham
outras e que fique para o leitor o sempre renovado prazer de poder
experimentar e contatar tais relatos. Pelo menos, pela via da leitura.
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A ARTE DE VIVER
Habito no halo
dos meus versos
onde incansavelmente
rimo palavras sem rima
e seco lágrimas sem pranto
é a arte de viver...
Como lacrar a vida e o amor
sem cantar?
Como vencer o tédio e o temor
sem bailar?
eis a razão
porque sonho sem sono
porque voo sem asas
porque vivo sem vida
no avesso dos versos escondo
o tesouro da minha contrariedade
o mistério da minha enfermidade
e o feitiço da minha eternidade.

Armando Artur
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