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P
ara ler Audre Lorde: a chamada da capa 
desta edição do Pernambuco pode levar a 
pensar que estamos diante de um simples 
guia de leitura. De fato, o texto de Cidinha 
da Silva nos apresenta pontos essenciais 
do trabalho de Lorde (1934–1992) — poeta, 

ensaísta, ativista do feminismo negro que tem parte 
de seu trabalho publicado no Brasil por quatro editoras 
(três das quais já lançaram seus volumes). Apresenta 
reconhecendo que dualidades como mente e corpo 
ou ética e estética são, na verdade, continuidades 
relacionais: uma leva a outra e vice-versa, não há 
separações como as impostas pelo pensamento 
eurocentrado. Mas o “guia de leitura” criado por 
Cidinha não é simples, ou seja, não aborda a obra de 
Lorde apenas como uma teoria importante. Em lugar 
disso, mostra a potência desse legado a partir de sua 
aplicação viva, de sua reflexão e vivência na realidade 
material como forma responsável de estar no mundo. 
É um texto trançado no ritmo de uma caminhada, uma 
andança na qual cada passo no chão firme da obra de 
Lorde vai pensá-la na forma de uma conversa quando 
apenas escutamos, a cada passo, outra pessoa falar.

O lugar hegemônico também é interpelado pelas 
palavras de Sandra Benites Guarani Nhandewa, na 
entrevista do mês. A antropóloga e curadora adjunta 
do Masp nos fala sobre como seu trabalho é pautado 
em estabelecer diálogos entre os diferentes. No que diz 
respeito ao trabalho intelectual realizado por mulheres, 
um texto da pesquisadora Ana Elisa Ribeiro investiga 
caminhos históricos das que trabalham no mercado 
editorial brasileiro. Além de outros textos que discutem 
obras e autorias diversas, você ainda encontra por aqui 
o ensaio da cientista política Grazielle Albuquerque, 
que discute a importância política, para a operação Lava 
Jato, de uma construção iconográfica dos promotores e  
juízes envolvidos na ação sendo representados como 
super-heróis.

Publicamos um conto de Antônio Xerxenesky que 
compõe a série Botão Vermelho, parceria nossa com o 
Instituto Serrapilheira. Nela, literatura e ciência estão 
juntas para pensar novos mundos. A série começou 
na nossa edição de setembro e se estenderá por quatro 
edições além desta que você lerá agora.

Uma boa leitura a todas e todos!
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Sabe o espanto que você sente quando encon-
tra, dentro de romance comprado num sebo, um 
bilhete escrito 26 anos antes? Ou quando, num 
mercado das pulgas, você fica olhando retratos 
antigos, anônimos? Esses momentos são como 
pequenas invasões de privacidade, nos quais você 
vira um voyeur inofensivo de ocasiões, por vezes 
nada espetaculares, da vida dos outros. Mesmo 
assim, ou talvez por isso mesmo, são instâncias 
de pequena grandiosidade. Durante a leitura de 
Flecha, segundo livro da poeta portuguesa Matilde 
Campilho (foto) e o primeiro dela em prosa, eu me 
senti como nessas situações. 

Existe um mistério intrínseco a essas mini-nar-
rativas anônimas, mesmo quando os registros são 
de momentos os mais corriqueiros possíveis. Por 
exemplo: eu tenho um livro de fotos de autores 
desconhecidos, que se chama Mulheres em cima de 
árvores, que é exatamente isso: fotos amadoras de 
mulheres em árvores. Um mundo de perguntas, 
inicialmente da ordem da curiosidade, se abre: 
Quem é essa mulher? Por que ela subiu nessa ár-
vore? Quem tirou essa foto? Por quê? Onde é isso? 
Quando? Mas, nas entrelinhas, outra pergunta pode 
aparecer: quem é a pessoa que olha pra essa foto? 
Ou, em outras palavras: quem sou eu?

Esses “encontros” têm algo de místico, algo que 
me lembra a morbidez do olhar fotográfico, à qual 
a filósofa estadunidense Susan Sontag se refere em 
Sobre fotografia, numa de suas citações mais famosas 
(a tradução é minha): “Tirar uma foto é participar 
da mortalidade, vulnerabilidade e mutabilidade de 
uma pessoa (ou coisa). Precisamente por recortar 
um instante e congelá-lo, todas as fotografias são 
testemunhos da inevitável passagem do tempo”. 

O Flecha oferece, ao contrário do sugerido por 
Sontag, uma intersecção entre o corriqueiro e o 
fantástico, exatamente por abrir mão de uma rela-
ção lógica com o tempo, com a obviedade de sua 
passagem. Não é preciso ler o texto anterior pra que 
se entenda o seguinte, ou o contrário. Flecha não é o 
primeiro nem será o último livro a lançar mão dessa 
operação estética, mas, no meio de uma pande-
mia, esse aspecto se acentua. Deve ser bem aí que 
mora o mistério. Mas onde há mistério, há também 
abandono. E não é fácil se sentir abandonado, espe-
cialmente em 2020. Uma obra que proporcionasse 
uma relação mais familiar com o tempo talvez nos 
oferecesse um conforto mais imediato, já que aqui 
estamos, à deriva na História, sem saber que dia da 
semana é hoje, à espera de uma vacina.

Assim, outra coisa me vem à cabeça: essa sen-
sação de abandono pode até ter como gatilho as 
ficções do Flecha, mas ela certamente é anterior 
a eles. E aí volto a Sontag, porque desta vez ela 
pode explicar exatamente como me sinto com o 
livro de Campilho: “Uma fotografia é tanto uma 
pseudopresença como o sinal de uma ausência”. 
Bingo. As “fotos” de Campilho são indícios de vidas, 
pseudopresenças sem nenhum porto narrativo, 
nenhuma ordem clara — nem temática, nem cro-
nológica, nem geográfica — mas nos identificamos 
constantemente com os mais diversos personagens, 
nas mais diferentes situações. Uma hora estamos 
em 455 a.C., na Grécia Antiga, e testemunhamos a 
morte de um poeta. Poucas páginas depois, estamos 
em algum ponto da América Latina contemporânea, 
e alguém anda por aí de bicicleta. Noutro momento, 
uma onça fareja a presença do inimigo, num gesto 
atemporal de sobrevivência. Logo mais uma per-
sonagem histórica, por quem não nutro nenhuma 
simpatia, aparece humanizada e, por conseguinte, 
me humaniza, ao pensar: “Que difícil é tomar uma 
decisão com tanto frio nos pés” (#quemnunca). 

Falando em humanizar-se, Antonio Candido 
diz, no seu ensaio O direito à literatura, que ela for-
nece a “possibilidade de vivermos dialeticamente 
os problemas” dos outros e nos “humaniza em 
sentido profundo, porque [nos] faz viver”. E isso 
é tão, mas tão bonito!

Foi lá pela página 33, quando parei de tentar 
encontrar a liga que conectava os textos, que a liga 
apareceu — e nem era tão difícil assim de ver. Em 
vez da docilidade da agulha e da linha — a costura 
invisível das narrativas, que alguns chamam de “fio 
de Ariadne” — temos aqui o arco e a flecha como 
conectores. Não há flecha disparada ao acaso, sem 
alvo. Assim como, pra quem acredita, não há acaso 
na leitura aleatória dos Salmos.

Uma flecha é um projétil aerodinâmico, de ma-
deira ou metal, antigamente usado em guerras e na 
caça; hoje está quase totalmente restrito a ativida-
des esportivas e às paredes de colecionadores. É 
curioso que Campilho tenha escolhido como título 
um objeto cuja reputação depende justamente da 
velocidade que atinge (que pode chegar a até 250 
km/h) e de sua precisão, já que o Flecha convida a 
um, digamos, “repouso mental” por abrigar narra-
tivas curtas e não-lineares, sem garantia nenhuma 
de que nos levará a um alvo prometido. Não é um 
livro pra ser devorado, não é aristotélico, não tem 
ápice. É um exercício de confiança.

Voltando a Antonio Candido, no mesmo texto 
ele vai dizer que bens indispensáveis são tudo 
aquilo que assegura “a sobrevivência física em 
níveis decentes, mas [também] os que garantem 
a integridade espiritual” — e a literatura, segundo 
ele, é esse tipo de bem. Assim, de todos os feitos 
de Flecha, acredito que esse seja talvez o maior de-
les: num ano em que o desgosto não foi somente 
sintoma de doença, esse livro (em particular) e a 
literatura (em geral) nos garantem integridade, ao 
deixar que a gente volte a zanzar pelo mundo, entre 
pessoas, sentindo o gosto das coisas. 

RESENHA

ANA PAGANINI / DIVULGAÇÃO

Ficções unidas 
pelo arco e  
pela flecha
Uma leitura do livro mais 
recente da portuguesa 
Matilde Campilho
Adelaide Ivánova

Flecha
Autora Matilde Campilho
Editora Tinta da China
Páginas 268
Preço € 16,90
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RESENHA

Atravessar o tempo como equilibrista ou viajante 
faz com que se busque dinâmicas de precisão no 
movimento do corpo e da mente. Penso na figura 
de Simone Weil (1909-1943) como alguém que 
seguiu entre esses dois tipos de representação, 
tecendo linhas do destino — na escrita e na vida 
—, fora do atributo do tempo. Desde muito jovem 
acometida por questões físicas severas (entre elas, 
fortes enxaquecas), a escritora, professora e filósofa 
francesa tateou o mundo com a balança do espírito 
e da teoria em mãos, na tentativa de elaborar um 
cotidiano no qual a temporalidade foge de nossa 
regra de contagem para que se experimente a sen-
sação do que ela chamou de “mecânica humana”, 
o continuum entre o vazio e a compensação. 

Ao fim da leitura dos textos que compõem O peso e 
a graça — lançamento da Edições Chão da Feira, com 
tradução de Leda Cartum —, me perguntei o que, 
por meio da escrita, Weil tentou deixar plasmado 
no tempo cronológico ao qual, acredito, ela não 
pertencia. De que forma a palavra torna-se guia 
histórico-filosófico em direção à transcendência, 
nos colocando mais perto do indizível, da Criação 
e da força de Deus? “Escrever como se traduz”, 
afirmou Weil, defendendo uma escrita fiel à nudez 
da expressão, a letra que diz exatamente o que precisa 
ser dito. E essa vontade de encontro com a palavra 
zero deixa a linguagem muito próxima ao sumiço 
e cercada por lacunas, rastros de uma ânsia pelo 
essencial, o centro da palavra que reza.

Nos restos da lapidação do “pensamento da ver-
dadeira grandeza”, enfim, Weil encontra a escrita 
como modo de deixar pistas. Olhar para Deus é 
também seguir um caminho, mesmo que seja em 
direção ao vazio e à anulação do que se é com o 
intuito de que somente Ele seja. “Se eu simples-
mente soubesse desaparecer, haveria união de 
amor perfeito entre Deus e a terra em que caminho, 
o mar que escuto… Que importa a energia que há em 
mim, os dons, etc? Sempre tenho o suficiente para 
desaparecer”, escreve a autora no texto O apagamen-
to. Deus é silêncio, e quando estamos presentes, 
quando não desaparecemos, a nossa respiração 
e os nossos batimentos maculam essa constante. 

A escrita como silêncio necessário ao aprendi-
zado do mundo material e, também, da entrega 
do espírito às forças de criação. Weil registra suas 
definições sobre bem versus mal e a importância 
de uma obediência a Deus sublinhando que não 
se deve sucumbir ao ser fanático das religiões e aos 
preceitos nos quais o homem vira mito e esquece 
da presença divina. “O eu é apenas a sombra pro-
jetada pelo pecado e pelo erro que interrompem 
a luz de Deus, e que considero um ser. Mesmo se 
pudéssemos ser como Deus, melhor seria ser o 
barro que obedece a Deus”, afirma. 

Para a autora, o peso é tudo aquilo que nos coloca 
nos estágios de existência, um impedimento de 
tomarmos todo o poder que somos capazes. Em 
resumo, dentro de nós, o peso é a repetição que 
impomos para manter algum tipo de ganho sim-
bólico e, assim, termos uma renovação de nossa 
“existência abalada”. Quando seguimos no peso, 
nos mantemos opostos a Deus, e precisamos da 
graça para escapar do que nos coloca em estado 
de negação baseado nos subterfúgios psíquicos, 
sociais e culturais. Dessa forma, Weil fala de um 
mecanismo de entrega: se o peso é a “lei da criação”, 
a graça é onde encontra-se a descriação, um convite 
de Deus para que nos entreguemos, mais uma vez, 
à sua existência.

Nesse aspecto, as reflexões do psicanalista Carl 
Gustav Jung (1875-1961) sobre o tema são rima fértil 
diante dos escritos filosóficos de Weil. A relação 
com Deus, na obra junguiana, é composta pelas 
oscilações, idas e vindas de alguém que proclamou: 
“Eu não acredito em Deus, eu o conheço”. Ao falar 
de uma experiência divina e das suas aparições em 
sonhos infantis, mesmo antes do contato aprofun-
dado com uma religião, Jung torna esse arquétipo 
uma manifestação marcada por um tipo de acordo 
no qual nós concedemos a Deus os nossos medos 
e o nosso desejo mas, sobretudo, concordamos 
em receber os seus aspectos sagrados dentro de 
nós. Não mais se procura por Deus nas imagens 
exteriores, na figura do grande pai sentado no trono 
de ouro, ou nas imagens pintadas em paredes de 
igrejas e templos. Jung e Weil aproximam-se na 
afirmação de que a divindade se faz no movimento 

A palavra,  
o trabalho, a 
oração, o corpo  
O místico e o material 
segundo as investigações  
de Simone Weil
Priscilla Campos

interno do sujeito, e o seu anúncio espiritual é como 
uma ideia de sopro diante da experiência da vida, 
do que em nós pode ser habitado. 

Em O impossível, Weil escreve o quanto esse per-
manente estado de convergência entre o que senti-
mos e a imagem de Deus é atravessado pela falta de 
coerência: “Nossa vida é impossibilidade, absurdo. 
Cada uma das coisas que queremos é contraditória 
com as condições ou as consequências que estão 
ligadas a ela; cada uma das afirmações que fazemos 
implica na afirmação contrária; todos os nossos 
sentimentos estão misturados aos seus contrários. 
Isso porque, sendo criaturas, sendo Deus e sendo 
infinitamente diferentes de Deus, somos contra-
dição”. Assim, a vida, para a autora, torna-se uma 
eterna constante de experiências contraditórias que 
nos renova em impossibilidades. De certa maneira, 
Jung rechaça a crença religiosa porque a fonte do 
divino está em vivenciar Deus mesmo que ele não 
corresponda ao que nos foi ensinado, mesmo que 
ele seja contraditório, como nós somos. Em linhas 
próximas, Weil nos convida a dialogar com essas 
inquietações sabendo que não estamos em busca 
da perfeição divina, nem das imagens supremas: 
buscamos o que podemos ser, o que se consegue 
abarcar no impossível de cada um. 

O peso e a graça é o centro da breve produção da 
escritora, que morreu com 34 anos, de tuberculose, 
depois de deixar a França. Weil deixou seus textos e 
manuscritos com o amigo Gustave Thibon, também 
responsável pela organização e pelo prefácio do 
livro. Ele ressalta que os textos presentes na compi-
lação são como “pedras de espera”, expressão que 
designa um termo arquitetônico para pedras so-
bressalentes ordenadas nos muros de construções. 
Em sequência, as pedras de espera são como eixo 
de encaixe para uma construção seguinte. Thibon 
afirma, no prefácio, que essa próxima “estrutura” 
nunca foi escrita por Weil, o que nos coloca diante 
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sar na condição de trabalho dentro do capitalismo, 
mas também na forma como nos torna aprendizes 
de uma língua que vai da ação sistemática do corpo 
naquele ambiente, até os questionamentos de sua 
necessidade para a nossa vida capitalista submissa.

Weil ressalta esses pontos em Mística do trabalho, 
quando pensa o termo em chaves de recriação em 
etapas: “Espiritualidade do trabalho. O trabalho 
faz com que sintamos, de maneira extenuante, o 
fenômeno da finalidade lançada como uma bala; 
trabalhar para comer, comer para trabalhar… se 
considerarmos um dos dois como fim, ou se to-
marmos um e outro separadamente, estaremos 
perdidos. O ciclo contém a verdade”. É no processo 
de produção da sua existência natural que o ser 
humano faz com que o trabalho entre na ordem 
cíclica da entrega, e torna-o místico também.

Nas contraposições políticas entre direita e es-
querda que suscitam os estudos sobre a sua obra, 

Weil entendeu no trabalho uma atividade que não 
dignifica o homem, mas o coloca em posição de 
ataque e defesa perante as intempéries do mundo. 
E a sua compreensão de que tanto as dores quanto 
as alegrias de um trabalhador passam pelo corpo é 
um dos legados que a colocam na posição de equi-
librista: entre as maquinarias possíveis da mente 
(a presença divina que nos cerca) e do corpo (a 
chance do mover-se em bando social enquanto se 
constrói o mundo com as próprias mãos). 

Ainda em Mística do trabalho, Weil nos lembra que 
no corpo exaurido também se encontra felicidade: 
“Alegrias paralelas ao cansaço. Alegrias sensíveis. 
Comer, descansar, os prazeres do domingo… Mas não 
o dinheiro. Nenhuma poesia que fala sobre o povo 
é autêntica se o cansaço não estiver ali — e a fome e 
a sede que são provenientes do cansaço”. Estamos 
todos cansados e investigar quais alternativas o corpo 
precisa para descansar, e onde ele encontra alegria 
depois do esforço, parece uma forma atenta de via-
gem ou de equilíbrio. Quem sabe, dessa maneira, 
encontramos não só a graça, como também novos 
jeitos de escrever a palavra em oração — o conforto 
de seguir lado a lado ao que não se vê. 

NOTA 
1. O texto foi veiculado na publicação Pró-posições 
(Unicamp). Disponível em scielo.br/scielo.php?scrip-
t=sci_arttext&pid=S0103-73072019000100553

de um contínuo futuro desejante. E, em última 
instância, o que é mais divino na linguagem — na 
escrita — do que seguir o desejo em todas as suas 
faltas, lacunas e espaços nos quais a graça ainda 
pretende chegar?

CONHECER O MUNDO PELO TRABALHO 
Mística, experiência e trabalho. A tríade de temas 
discutidos na obra de Weil oferece ao corpo a impor-
tância de observar o trabalho como motor coletivo. 
Depois de um tempo no qual lecionou Filosofia, Weil 
decidiu largar a rotina do magistério e foi trabalhar 
numa fábrica da Renault. Em contato com os operá-
rios, vivenciando a experiência em seus dias, mesmo 
com a saúde já bastante debilitada, Weil escreveu 
sobre como o trabalho, desde a agricultura até o 
desenvolvimento industrial, coloca o ser humano 
em disposição ao grande propósito da vida.

“O mundo é um texto com diversos significados 
— e passamos de um significado para o outro atra-
vés de um trabalho. Um trabalho do qual o corpo 
sempre participa, como quando aprendemos o 
alfabeto de uma língua estrangeira: esse alfabeto 
deve ir entrando na mão de tanto que traçamos 
as letras. Fora isso, toda mudança na maneira de 
pensar é ilusória”, observa em A inteligência e a gra-
ça. Para Weil, o trabalho é a forma de movimen-
tar a roda da vida, não só quando remunerado, 
mas também no instante em que se torna função 
corpórea de entendimento que faz diferença nas 
reformulações sociais. 

No artigo Reflexões sobre a educação do trabalhador a partir 
do pensamento de Simone Weil1, Débora Mariz (UFMG) 
aponta três usos recorrentes da palavra trabalho nos 
textos de Weil: “ação humana transformadora do 
mundo”, “atividade remunerada realizada pelo ser 
humano no contexto capitalista” e o labor como mé-
tier, aquele que consegue realizar, ao mesmo tempo, 
trabalho, arte e ciência. Assim, a filósofa nos faz pen-

Para Weil, é 
no processo de 
produzir sua 
existência natural 
que o humano 
pode localizar uma 
mística no labor

O peso e a graça
Autora Simone Weil
Editora Chão da Feira
Páginas 224
Preço R$ 45

O LIVRO
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ENSAIO

vezes, morrem com elas, a despeito da tentativa de 
outras pessoas de darem continuidade aos projetos. 

As editoras podem narrar histórias de (1) heranças 
de família, claro. E esse é um modo de existir entre 
as casas editoriais mais tradicionais. Não raro, as 
marcas eram os próprios nomes das famílias ou de 
seus cabeças, [...] herdadas por viúvas que, por sua 
vez, passavam a dar nome aos negócios que condu-
ziam, ainda que compulsoriamente. No século XX, 
herdeiras de editores também fizeram parte da cena 
editorial brasileira, como é o caso, apenas para citar 
duas, de Danda Prado, herdeira da editora Brasilien-
se, e Ivana Jinkings, herdeira da história de livreiro 
e editor de seu pai, o primeiro dono da Boitempo 
Editorial, ainda no Pará. Embora sejam histórias 
editoriais muito diferentes, em tempos ligeiramente 
desencontrados e com linhas e importâncias dis-
tintas, há em comum o fato de que essas mulheres 
herdaram saberes de seus pais, tal como em outras 
profissões costuma acontecer. Trata-se, portanto, 
de uma história genealógica, que, com o tempo, é 
claro, pode ganhar contornos que diferenciam as 
experiências de cada geração.

Outra possibilidade é a de que existam editoras 
(2) nos bastidores dos processos editoriais desde 
sempre, importando que (a) definamos o que é ser editora 
e (b) observemos a invisibilidade do trabalho dessas pessoas, 
ainda que atuem em empresas de prestígio. O trabalho de 
coxia sempre contou com a mão de obra feminina 
(e não necessariamente feminista), neste campo da 
produção editorial. Tradutoras, revisoras e outras 
trabalhadoras do setor, geralmente sem tratamento 
profissional, frequentemente atuaram para dar à 
luz livros cuja existência se consagraria sob a marca 
de um editor ou de uma empresa consolidada, 
mas que nem sempre — e quase nunca — exibia 
ou creditava suas equipes. É uma forma de com-
preender esse trabalho, sim. É um modo de ver 
segundo o qual os ajustes da revisão no texto do/a 
autor/a ou a tradução de uma obra que mereceu 

Editora: esta palavra sempre me incomodando, sem-
pre causando ambiguidades que preciso resolver 
com redundâncias. Outras pesquisadoras da edição 
feminina — e feminista —, em outras línguas, não têm 
esse problema. Em português, editora é palavra que 
remete, antes, à casa editorial; somente em segun-
do plano, depois de uma explicitação ou conforme 
contexto específico, editora tem como referente uma 
mulher que edita. Talvez a precedência de um sentido 
sobre outro seja mesmo uma questão linguística, 
semântica, mas que se transforma em problema 
de discurso. Tenho operado, em razão dessa am-
biguidade incômoda, porque distanciadora, com a 
expressão mulher editora, o que nem sempre soa bem. 
Uma mulher que edita, aliás, quase nunca soou bem, 
e não por razões gramaticais. Editor, por outro lado, 
não causa nem causou espanto. E não é ambíguo, 
mesmo que seja múltiplo em tarefas e possibilidades. 

Eles são muitos. Os exemplos de obras que narram, 
analisam e elogiam a atuação dos homens no merca-
do editorial são incontáveis. São tantos que me eximo 
de dizê-los aqui, uma vez que já andei apontando o 
fato em outros textos, quando reuni parte dos livros 
biográficos que tratam deles como grandes homens 
de letras. Certamente serão encontrados com faci-
lidade em qualquer busca rápida, embora este seja 
um campo de interesse específico, o da edição ou da 
história editorial e/ou literária. E por que mais eu os 
citaria, nominalmente, se não para enfrentar, mais 
uma vez, as assimetrias dessa história[...]?  

Talvez não nos escape o vício ou a mania de pro-
curar similitudes entre as atividades e atuações de 
homens e mulheres, no campo da edição (também 
nele). Esta, que é parecida com aquele; uma que 
atuou tanto quanto o outro; aquela, que herdou os 
negócios do marido etc. Uma distorção desneces-
sária, mas potente, invocadora e estrutural. Eu po-
deria procurar essas semelhanças entre atividades, 
números, relevâncias, importâncias… nos projetos, 
empreendimentos, catálogos, mas incorreria numa 
espécie de justificativa, um contrassenso quanto ao 
que realmente quero fazer. 

A justificativa contrassensual está no fato de que 
elas só teriam importância quando emparelhadas 
a eles, ou quase. Visibilizam-se suas fragilidades, 
claro, suas dificuldades e suas vitórias, mas sempre 
em relação a um parâmetro “normal”, que não é 
neutro, mas que é um “normal-neutro-base” pa-
rametrizado no masculino, digo, em suas práticas e 
métricas […]. Quanto às mulheres e suas atuações, 
as importâncias são relativas; e as desimportâncias 
costumam ser absolutas. Quem comparará seus 
sucessos aos fracassos, em perspectiva de gênero? 
Quem elas devem imitar, se quiserem ter êxito? 
Com quem aprenderam, afinal? Não há mal, é claro, 
em aprender com o outro; o mal é desfazer-se de si 
no aprendizado com ele, aos olhos dos outros e das 
outras. E as perguntas emergem e se acumulam: 
de onde partiram essas mulheres? Que obstáculos 
visíveis e invisíveis superaram? Desde quando e 
como? E que respostas dão, performativamente, à 
intervenção, às vezes inconsciente, às vezes cíni-
ca, de uma sociedade estruturalmente machista? 
O que percebem de si, se convivem e atuam no 
machismo estrutural? […] 

Retrospectivamente, pode-se dizer que as mu-
lheres que fundaram editoras e compuseram catá-
logos exerciam uma práxis feminista […]. Sem serem, 
às vezes, feministas conscientes, consistentes ou 
autodeclaradas, quase só podiam ocupar o espaço 
que ocupavam porque agiam contra determinadas 
assimetrias e hegemonias, com menor ou maior 
percepção do que lhes ocorria. No entanto, a história 
inenarrada ou subnarrada das mulheres editoras (no 
Brasil, mas desconfio que em qualquer parte) mostra 
que elas existiram e existem, muito conscientes de 
seu feminismo assumido, ao menos nos casos de 
algumas pioneiras. Alguns dos projetos editoriais 
femininos inaugurais no Brasil se nutrem de leituras 
e ações plenamente feministas, de cores estas ou 
aquelas, mas conscientemente feministas, como é 
o caso da editora Mulheres, em Santa Catarina, ou da 
Rosa dos Tempos, de Rose Marie Muraro, no Rio de 
Janeiro, ou o de Tânia Diniz, em Belo Horizonte, com 
o mural e a editora Mulheres Emergentes, todas dos 
anos 1980-1990 em diante. Essas trajetórias mostram 
uma relação tão intrínseca entre criadora e criatura 
que essas iniciativas só terminam ou se esgotam 
com a morte de suas idealizadoras/fundadoras. Às 

Sobre pesquisar 
mulheres e 
edição no Brasil
Uma palavra no masculino 
e alguns caminhos para 
uma editora surgir
Ana Elisa Ribeiro

SOBRE O TEXTO

Você lê nestas páginas um trecho do ensaio Mulheres que editam: 
Pesquisando o subnarrado, de Ana Elisa Ribeiro, publicado neste mês 
pela Zazie Edições dentro de sua Coleção Perspectiva Feminista, para 
leitura gratuita (em zazie.com.br).
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narrar a existência e os feitos dessas personagens, 
ainda que alguns/algumas nos façam parecer que 
esta seja uma tarefa também menor.

Uma terceira possibilidade, mais recorrente de 
algumas décadas para cá, é a de que uma (3) pessoa 
“comum”, sem herança editorial e mesmo sem 
lastro que a ajude a se suster num universo cultural 
ligado aos livros, possa simplesmente, por qualquer 
razão concreta, tornar-se editora, lançando-se ao 
gesto inaugural de publicar um primeiro livro, que 
provavelmente fará nascer um catálogo. Dessas 
pessoas existem várias, das quais podemos contar 
a história, e veremos que algumas começaram “de 
baixo”, conforme dizem, isto é, de algum modo 
aprenderam os ofícios da produção editorial; ou-
tras simplesmente se viram em condição de editar 
uma obra em um computador e, neste sentido, é a 
tecnologia que as empodera a este ponto ou lhes 
propicia um fazer já menos especializado, ao me-
nos do ponto de vista infraestrutural e dos meios.

O caso de Maria Mazarello, editora da Mazza 
Edições, em Belo Horizonte, é emblemático. No 
Brasil dos anos 1970, negra e pobre, ela parte para 
um mestrado na França, de onde retorna decidida a 
abrir uma editora para publicar autores/as negros/
as, e o faz. Mazza, como é chamada, aprendeu os 
ofícios do livro depois de trabalhar como faxineira 
em gráficas mineiras. Com o aprendizado ali cons-
truído, passou a atuar em outras frentes, até chegar 
à sua própria casa, que conta quase quatro décadas 
de existência, em 2020. Mais do que essa ousadia, 
a Mazza Edições leva o nome de sua proprietária e 
editora, tal como ocorre a grandes casas do passado.

Histórias desse tipo aconteceram a outras persona-
gens do mundo editorial, e não apenas às mulheres, 
mas é claro que com elas esses percursos são investidos 
de uma coragem enunciativa que aprenderam com a vida e 
a profissão. A perspectiva de gênero não é objetivo das 
edições da Mazza, que opta pela perspectiva racial, o 
que nós podemos ler, se desejarmos, como uma nuan-
ça, na verdade, da interseccionalidade: mulher, negra. 
Ela avança sobre a história do livro no país com uma 
linha editorial claramente enviesada (autorias negras), 
sobrevive à falta de visibilidade e de políticas públicas 
para a questão, até os anos 2000, em uma capital fora 
do “eixo” (onde muitas dessas iniciativas estão, aliás, 
já que não nascem nem do discurso nem do lugar 
hegemônicos, isto é, elas são, geralmente, iniciativas 
nas bordas, nas franjas, poderíamos dizer periféricas 
ou marginais, excêntricas — ou ex-cêntricas, já que 
não estão no espaço nem discursivo, nem geográfico, 
nem econômico, etc. de hegemonia, mas o percebem 
e reagem a ele) e criando uma trilha de possibilidades 
que explode quando o país acorda para as questões 
raciais e de gênero, na educação e na cultura. Mazza 
já estava lá, assim como Arlete Soares e sua editora 
Corrupio, em Salvador, e a linha editorial da Pallas, 
no Rio de Janeiro, sob a direção de editoras, em sua 
segunda fase (dirigida por mulheres brancas, mas 
orientada à publicação de autorias negras).

versão em outra língua devem ser escamoteados, 
dando evidência aos autores (e eventualmente 
autoras) e aos próprios textos, cuja perfeição não 
teria outra causa que não a genialidade de seus/
suas criadores/as. É, sim, um modo de entender 
o processo da edição.

Há, no entanto, outros, que buscam respeitar jus-
tamente a produção editorial, dando a vê-la e aos 
seus operadores, isto é, mostrando quais e quantas 
pessoas há por trás de um “original”, que, depois de 
atuar sobre ele, tornam um livro o que ele é nas mãos 
do/a leitor/a e dos/as críticos/as. Um modo de dar 
visibilidade ao trabalho de edição e aos/às trabalha-
dores/as é creditar, nomear ou explicitar, que é o que 
vem ocorrendo, a passos miúdos, com tradutores/
as (antes creditados, comumente, apenas quando 
já eram famosos/as ou escritores/as também), re-
visores/as (que em algumas casas editoriais ainda 
passam despercebidos, geralmente despercebidas) 
e ilustradores/as. Há alguns anos, esta categoria, em 
especial na edição de livros para o público jovem ou 
muito jovem, vem reivindicando crédito e autoria, o 
que tem implicações, por exemplo, no recebimento 
de direitos autorais, entre muitas outras não direta-
mente relacionadas ao dinheiro.

As editoras de textos que porventura trabalhem 
em empresas de renome, essas mulheres que fazem 
curadorias importantes, que fundam linhas edito-
riais, séries e coleções, que cuidam pessoalmente 
dos livros e mesmo da vida dos/as autores/as… 
tais profissionais nem sempre são conhecidas, 
visibilizadas e responsabilizadas pelo eventual 
sucesso que façam suas obras ou as casas editoriais 
das quais fazem parte. As “duas caras de Jano” […] 
estão nítidas aqui, quando se trata de gerenciar o 
dinheiro e a reputação ou o prestígio. E quando 
miramos as mulheres, mesmo as editoras, do que 
estamos falando? Isto — dinheiro e prestígio — se-
quer está em debate; ou melhor, está, em outros 
termos, desde outro patamar. É, antes, preciso 

Trajetórias de 
editoras contam 
histórias de 
heranças, trabalho 
de bastidores  
ou criação de  
casa editorial
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Para entender,  
se sentir e estar  
no lugar do outro

ENTREVISTA
Sandra Benites Guarani Nhandewa

Entrevista concedida a Edma de Góis

O crítico de arte e historiador Hal Foster, um 
dos primeiros a apontar, nos já longínquos 
anos 1990, o “paradigma quase antropoló-
gico” da arte contemporânea, atentou para o 
fato de que, em vez se assumir uma posição 
crítica pós-colonial, talvez fosse urgente to-
mar sua própria condição de possibilidade 
colonialista como objeto. Isso levaria a crítica 
a perguntar não pela identidade dos obje-
tos expostos e do Outro, mas sobre quem 
são seus narradores e suas disciplinas. Esta 
passagem é recuperada em entrevista do 
etnógrafo e poeta Pedro Cesarino a Daniel 
Jablonski e Isabella Rjeille no programa edu-
cativo Máquina de Escrever, da Capacete 
Empreendimentos. Numa inversão operada 
mais recentemente, a curadoria decolonial 

Primeira indígena a ocupar cargo de curadora de museu  
no país fala dos desafios de representar povos originários  
e de ampliar o alcance de ensinamentos ancestrais 

atua numa espécie de contestação dos modos 
como esse Outro é representado nos museus. 
Em alguns casos, o curador é, ele mesmo, o 
Outro de que falava Hal Foster há mais de 
20 anos. 

Em seu primeiro ano como curadora ad-
junta de arte brasileira no Museu de Arte 
de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp), 
a professora e doutoranda em Antropolo-
gia (Museu Nacional/UFRJ) Sandra Benites 
Guarani Nhandewa, põe em revisão seus 
planos de ação a respeito da curadoria de 
arte indígena diante da pandemia que tem 
dizimado várias etnias no Brasil. Primeira 
indígena a ocupar a função de curadora de 
museu no país e uma das poucas na América 
Latina, ela fala sobre os desafios de repre-
sentar a diversidade dos povos originários e 
de amplificar ensinamentos ancestrais sobre 
os cuidados com humanos e não humanos.

Você atuou como agente de saúde, 
professora e agora está curadora adjunta 
do Masp. Como você relaciona seus 
conhecimentos indígenas com a sua 
trajetória profissional?
Comecei a trabalhar como agente de saúde 
comunitária, fazendo a ponte entre a saúde 
e a comunidade. Comecei a estudar da 
estaca zero, fiz o Ensino Fundamental já com 
quatro filhos e, quando estava finalizando, 
apareceu um curso para magistério, para 
formação de professores Guarani. Uma 
coisa que eu sempre pensei foi refletir 
sobre as minhas inquietações. Como agente 
de saúde, muitas vezes, fazia as visitas à 
comunidade, entregava remédios, mas não 
tinha minha própria voz. Algumas mulheres 
da comunidade não queriam ir às consultas 
específicas, por causa da nossa cultura, do 
nosso modo de ser, de cuidar do corpo, 
de lidar com ele, diferente dos médicos. 
Então, quando eu tive oportunidade de ir 
para o magistério, fui também com meu 
conhecimento em relação às mulheres,  
algo que carrego até hoje.

Qual é o desafio ao contar as narrativas 
dos povos indígenas como curadora de  
um museu referenciado como o Masp?
O maior desafio, enquanto mulher e 
indígena, é mostrar essa diferença, essa 
diversidade, sem esquecer que dentro da 
própria comunidade existem outras formas 
de ser. Existe o teko [o modo de ser, de estar 
no mundo, na língua guarani] das mulheres, 
o teko das crianças, dos mais velhos, então 
como é que a gente abraça essa diversidade? 
Cada um tem uma forma de contar as suas 
narrativas. Às vezes, por ignorância mesmo, 
comete-se o equívoco de generalizar. A partir 
desse desafio, comecei a pensar que não 
posso cometer os mesmos equívocos. Não 
posso deixar de mostrar as especificidades 
de cada um, mas também reconheço que é 
impossível mostrar tudo. É possível mostrar, 
a partir da sua experiência e da sua visão 
de mundo, que está tudo relacionado com 
conhecimento ancestral. Então, uma coisa 
comum a todos os indígenas é que todos falam 

RODRIGO AVELAR / DIVULGAÇÃO
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Tenho pensado  
que em 2021 a 
gente tem que falar 
sobre indígenas e a 
pandemia porque  
já prevíamos 
isso tudo

O maior desafio 
é mostrar a 
diversidade de 
povos sem esquecer 
que dentro da 
comunidade há 
outras formas de ser

desse conhecimento ancestral. 
Outro ponto comum é o que fala 
sobre a terra como um lugar de 
descanso. Quando a gente fala 
no ywy rupa [território Guarani, 
visão que abarca, grosso modo, 
o mundo onde estão as aldeias 
atuais, os caminhos percorridos 
e os lugares ocupados pelos 
antepassados] é como se a 
gente falasse no berço da vida, 
o berço dos seres vivos. Então 
todos os indígenas falam sobre 
o espírito da natureza, sobre 
como lidar com o entorno. Por 
exemplo, o Davi Kopenawa, 
quando fala sobre xapiri [espírito 
da natureza para os Yanomani], 
a gente, enquanto Guarani, 
fala em mba’emo djara [espírito 
da natureza], como se fosse 
guardião da floresta, guardião 
do rio. Os animais, as pedras, 
têm o seu espírito. Então, nesse 
sentido, todos os indígenas, 
mesmo falando em línguas 
diferentes, estão falando a 
mesma coisa. São essas visões 
que eu tenho que garantir porque 
isso é um conhecimento que 
precisa ser reconhecido. Porque 
quando a gente trata do espírito 
da natureza, a gente está tratando 
para todo mundo, não só para 
nós indígenas. Quando a gente 
fala do espaço da demarcação de 
terra, da garantia dos territórios, 
a gente não está falando apenas 
sobre morar, mas sobre a 
garantia dos seres humanos  
e não humanos.

Você se preocupa em mostrar 
também essas narrativas a 
partir de uma diversidade de 
suportes artísticos, dando a 
ver que os indígenas fazem 
cinema, performance, arte 
visual, literatura etc?

Tenho pensado, do meu ponto 
de vista guarani, que um artista 
é um indivíduo, mas esse 
indivíduo carrega o próprio 
coletivo. Denilson Baniwa, 
artista que faz performance, 
Zahy Guajajara e várias 
outras mulheres que não são 
conhecidas, mas que têm feito 
trabalhos de diferentes formas 
de apresentação, todos falam da 
ancestralidade e dessa bagagem 
do coletivo. Isso acontece a 
partir de uma responsabilidade 
desse indivíduo de levar 
esse conhecimento. Até me 
emociono, porque a gente 
não pode esquecer o contexto 
histórico. Falei sobre isso quando 
eu assumi a curadoria adjunta 
do Masp, de que hoje tem dois 
aspectos da história indígena 
que precisam ser discutidos: 
a cosmologia que todos esses 
indígenas carregam, nas 305 
etnias indígenas consideradas 
aldeadas, e uma outra parte, 
o aspecto de que as cidades 
foram construídas em cima de 
aldeias e tem indígenas que não 
se identificavam nem como 
branco, indígena ou negro. Esses 
parentes estão reivindicando a 
sua identidade. Precisamos falar 
sobre isso, porque é o resultado 
de muita violência.

Ao passo que hoje escutamos 
vozes indígenas amplificadas, 
há também os incêndios no 
Pantanal, os casos de covid-19 
entre os Yanomami, a disputa 
do STF com o Governo Federal 
em relação ao enfrentamento da 
pandemia em terras indígenas. 
Como você tem percebido isso?
É muito triste pensar que 
os indígenas estão no foco 
da atenção por conta dessas 

tragédias. A gente sempre 
viveu em conflito. Eu lembro os 
Guarani Kaiowá no Mato Grosso 
do Sul, que sempre tiveram [que 
lutar contra] invasões. Acredito 
que as mídias sociais ajudaram 
todos a se manifestarem. Na 
época da visibilização dos 
Guarani Kaiowá (2015-2017), 
foi através das redes sociais, 
do Facebook por exemplo, 
tanto no Brasil quanto fora, que 
começaram a se sensibilizar 
com essa causa indígena. Eu 
sei que, muitas vezes, a gente 
tem que ter cuidado com as 
palavras, com o uso de alguns 
termos que visibilizam os 
indígenas, mas [os textos 
que tornaram visível a causa 
indígena nas redes sociais]  já 
são plantinhas que a gente vai 
plantando. Eu desejo que todo 
mundo consiga falar, porque  
a questão é de que todas as 
pessoas não podem estar  
em todos os lugares, mas  
precisam estar de alguma  
forma presentes.

A sua chegada no Masp tem 
relação com a preparação 
de uma exposição sobre 
narrativas indígenas de 
vários países. Como a 
pandemia alterou a forma 
dessa exposição? Afinal, os 
povos indígenas estão sendo 
dizimados pela covid-19.
A primeira notícia é que a 
exposição foi adiada para 2023. 
Esse seria um ano de pesquisa, 
de viajar para alguns países, de 
visitar os meus parentes Guarani 
em outros países. Tenho pensado 
que em 2021 a gente tem que 
falar sobre a questão indígena e a 
pandemia porque na cosmovisão 
indígena já prevíamos isso. Hoje 

escutam-se muitos especialistas 
falando que é por uma questão 
de desmatamento, do meio 
ambiente, mas já falávamos 
disso de uma outra maneira, 
em outra língua, e ninguém 
acreditou. A questão agora 
é que se um cientista falar, 
tudo bem, mas a gente não 
é visibilizado ou, quando a 
gente fala, as pessoas acham 
que estamos falando de coisas 
imaginárias. Davi Kopenawa 
já falava da queda do céu. Ali 
[no livro A queda do céu] ele já 
explica, só que de uma forma 
diferente. Ailton Krenak fala 
disso há muito tempo. Timóteo 
Tupã Verá Popygua [liderança 
Guarani, autor de A terra uma só] 
escreve sobre a terra. Eu não 
escrevo, mas eu sei, porque 
minha avó me contava muitas 
histórias. Estou dizendo que 
esse conhecimento vai ajudar 
a segurar essas pandemias e 
também vai explicar de uma 
forma científica.

Além dos escritores citados, 
que já falavam de uma resposta 
do planeta à ação humana, 
como as artes visuais têm 
contado essa história?
Quando fiz o trabalho do Museu 
de Arte do Rio [a exposição Dja 
Guatã Porã: Rio de Janeiro Indígena, 
em 2017, da qual foi uma 
das curadoras] muita gente 
esperou uma arte que o mundo 
dos brancos já deu sobre nós, 
indígenas. A gente criou uma 
estratégia de conversa com os 
parentes, com as aldeias. Viajei 
para as sete aldeias Guarani 
no Rio, e perguntei como eles 
gostariam de ser representados, 
como gostariam de estar no 
museu. Eles disseram que 

queriam mostrar a história do 
nascimento do mundo. Foi 
um processo de construção 
naquele momento. Então não 
teve aquela história de ir na 
aldeia, buscar peças e levar para 
o museu. Eles fizeram tudo na 
hora para a gente levar. Já os 
Pataxó disseram que queriam 
falar sobre discriminação. A 
gente fez uma conversa só com 
a equipe e todo mundo ajudou 
como pôde.

O que os curadores não 
indígenas têm a aprender  
com a experiência de  
curadores indígenas?
Quando cheguei no Masp, eles 
disseram que a equipe queria 
muito me escutar, ao que 
eu respondi: nós vamos nos 
escutar muito. A partir disso, 
vamos colaborar entre nós com 
mobilidade. Acredito que hoje a 
gente pode quebrar a herança dos 
dominadores reconhecendo o 
sujeito a partir da sua experiência 
e das suas habilidades, 
observando onde podemos 
contribuir uns com os outros. 
Não gosto de falar de troca, mas 
de encontro. É a partir disso que 
a gente vai ter a habilidade de 
transitar em um outro mundo 
e pensar junto sobre o que é 
coletivo e individual. Isso é muito 
importante para nós, curadores, 
porque precisamos ter vários 
olhares. É isso que vai fazer a 
gente entender o lugar do outro, 
receber e sentir, e não só ver 
como é o lugar do outro. Não é só 
entender, é estar um pouquinho 
no lugar do outro, interagir com 
esse outro lugar.

Entrevista completa em 
suplementopernambuco.com.br
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NORÕES

Fiação do 
tapete, fiação 
do poema
“A palavra tecida é sempre 
seda desfiando-se entre 
a Terra e o Mistério”

1.
O tapete tem a mesma fiação do poema. 

Tecer a seda, o algodão, a lã. Tingi-los com maté-
rias em estado de graça: índigo, cochinilha, açafrão! 
A tela mudando de cor, brilhando entre o amarelo 
e o vermelho e o malva. Trabalho exaustivo, minu-
cioso: milhares de horas transitando entre dedos 
delicados, uma quantidade infinita de nós por po-
legada quadrada. Painel concebido para esconder 
um enigma nas suas fibras. Recital de mãos ágeis, 
para tudo urdir e tecer. A iniciação começada na 
infância, conduzindo uma tecelã à versatilidade 
de pianista. O trançado vertiginoso do tapete tem 
a grandeza de uma partitura musical. Transubstan-
ciação de um louvor. Semelhante a uma fuga de 
Bach ou a um canto de Fayrouz. Ou um exercício 
entre a tecelagem e a literatura. Henry James arma o 
xadrez: de um lado, ardis psicológicos num jogo de 
subentendidos; do outro, as sutilezas da escrita. A 
expectativa de uma jogada determinante hipnotiza 
o leitor. Algo similar à imagem complexa de um 
tapete oriental. É preciso desvendar o único fio 
no qual o autor introduziu suas pérolas. O embate 
entre crítico à procura do não dito e o escritor a 
dissimular seus disfarces. A imagem do tapete (The figure 
in the carpet) tem mais de um século. Uma alfombra 
ainda a resplandecer no chão da literatura. Tal como 

MERCADO
EDITORIAL

Diogo Guedes

A situação econômica do 
setor editorial nos últimos 
anos, muitos sabem, não é 
simples. Ainda assim, para 
quem atua na cadeia do livro, 
os índices de leitura no Brasil 
— sintoma mais profundo dos 
problemas da área — deveriam 
ser tão preocupantes quanto 
os números de faturamento. 
Pesquisas como a Retratos 
da Leitura, que divulgou seus 
resultados de 2019, trazem 
esse cenário comportamental 

PESQUISA 1

A cotação afetiva dos livros no Brasil

da literatura: o quanto e como 
ela é presente na vida das 
pessoas; ou seja, uma cotação 
afetiva dos livros. 

Os dados são preocupantes 
porque apontam para a perda 
de 4,6 milhões de leitores entre 
2015 e 2019, com queda de 
4% no nível geral de leitura. 
Além disso, são relativos ao ano 
passado — antes da pandemia, 
do declínio econômico e da 
ameaça insana de se taxar livros 
porque são “coisas de ricos”.

esnoroes@uol.com.br

a amada de Ulisses, atando os fios da astúcia para 
ludibriar os pretendentes, enquanto o herói não 
chega. Assim é o Canto XIX da Odisseia. 

2.
Tapetes nos transportam. O tapete das Mil e uma noites 
é uma alegoria. Nele, voamos sobre terraços abs-
tratos, há flores e duendes e odaliscas. O conceito 
de heterotopia, utilizado por Foucault, é alusivo aos 
jardins persas, onde são representadas as partes 
do mundo. Sugere um fora de lugar. Ou espaços 
estrangeiros aos quais somente temos acesso quan-
do os convocamos sobre um tapete imaginário. É 
“voar” por lugares inauditos. Ou interditos. Ou 
buscar a noite sossegada de San Juan de la Cruz:

La noche sosegada 
en par de los levantes del aurora, 
la música callada, 
la soledad sonora, 
la cena que recrea y enamora.

3. 
El Oued, o oásis. O sono e o sonho sobre o tapete de 
lã. Ornado com a Cruz do Sul, a estrela de Agadez. 
Guia dos tuaregues, os homens azuis do deserto, 
sempre em trânsito entre as duas Áfricas. 
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I  Os originais de livros submetidos à Companhia 
Editora de Pernambuco -Cepe, exceto aqueles que a 
Diretoria considera projetos da própria Editora, são 
analisados  pelo Conselho Editorial, que delibera a 
partir dos seguintes critérios:

1.   Contribuição relevante à cultura.

2.   Sintonia com a linha editorial da Cepe, 
 que privilegia:

a)  A edição de obras inéditas, escritas ou 
traduzidas em português, com relevância 
cultural nos vários campos do 
conhecimento, suscetíveis de serem 
apreciadas pelo leitor e que preencham os 
seguintes requisitos: originalidade, 
adequação da linguagem, coerência 

 e criatividade;

b)   A reedição de obras de qualquer gênero da 
criação artística ou área do conhecimento 
científico, consideradas fundamentais para o 
patrimônio cultural;

3.    O Conselho não acolhe teses ou dissertações 
sem as modificações necessárias à edição e que 
contemplem a ampliação do universo de leitores, 
visando à democratização do conhecimento.

II  Atendidos tais critérios, o Conselho emitirá parecer 
sobre o projeto analisado, que será comunicado ao 
proponente, cabendo à diretoria da Cepe decidir 
sobre a publicação.

III  Os textos devem ser entregues em duas vias, em 
papel A4, conforme a nova ortografia, em fonte Times 
New Roman, tamanho 12, com espaço de uma linha e 
meia, sem rasuras e, ainda, enviados no formato PDF 
para o email conselhoeditorial@cepe.com.br, 
contendo, quando for o caso, índices e bibliografias 
apresentados conforme as normas técnicas em 
vigor. As páginas dverão ser numeradas. 

IV Serão rejeitados originais que atentem contra a 
Declaração dos Direitos Humanos e fomentem a 
violência e as diversas formas de preconceito.

V  Os originais devem ser encaminhados à 
Presidência da Cepe, para o endereço indicado a 
seguir, sob registro de correio ou protocolo, 
acompanhados de correspondência do autor, na 
qual informará seu currículo resumido e endereço 
para contato.

VI  Os originais apresentados para análise não 
 serão devolvidos.

Companhia Editora de Pernambuco
Presidência (originais para análise)
Rua Coelho Leite, 530 Santo Amaro
CEP 50100-140
Recife - Pernambuco

CRITÉRIOS PARA 
RECEBIMENTO E APRECIAÇÃO 
DE ORIGINAIS PELO 
CONSELHO EDITORIAL

A Cepe - Companhia Editora de Pernambuco informa:

Nesses mais de seis meses 
de pandemia, vale registrar 
também o dinamismo de 
algumas iniciativas do setor. 
Coleções especiais, projetos de 
apoio para pequenas livrarias, 
aumento das arrecadações 
coletivas para garantir 
edições com menos riscos 
para as editoras, o aumento 
(já esperado) da venda de 
livros digitais e até o teste de 
formatos, da curadoria à venda 
mais personalizada.

A pesquisa, aliás, aponta 
que houve uma queda mais 
acentuada no hábito de leitura 
das classes A e B, acima 
dos 10%. Possivelmente é 
fruto da disputa com outros 
entretenimentos, mas 
também vale ponderar se não 
é o resultado de um desprezo 
crescente e programático em 
relação ao livro enquanto 
método de informação, lazer ou 
reflexão. Antes, com políticas 
para o setor (eficientes ou não), 

SETOR

Iniciativas em meio à pandemia
PESQUISA 2

Não ler também pode ser um projeto político

acreditava-se que a leitura 
era um caminho essencial 
para superar desigualdades, 
promover diversidade e gerar 
(e saber pensar criticamente) 
o desenvolvimento. Hoje 
ela é vista, por uma parte 
significativa da população, 
como um hábito fadado ao 
fracasso ou ao abandono. 
Talvez isso seja uma desistência 
silenciosa dos sonhos de mais 
justiça, igualdade ou mesmo de 
pensar outros mundos.

Lá fora, só areia. Finíssima. Penetra na boca, 
no nariz, na alma. A djellaba, o turbante e o véu 
cobrindo a cara, impregnado com água de flor 
de laranja perfumando o hálito, o mesmo aroma 
que tempera o chá. No chão desfilam o rastro dos 
homens, o traçado sinuoso dos répteis. A marca do 
escorpião é um símbolo recorrente. 

O aconchego da alfombra regula as horas da 
casa: as do comer, as do dormir. O pai do amigo 
senta-se no chão. De vez em quando, conta o filho, 
a tristeza apodera-se do beduíno sedentarizado e 
o pai desaparece. Medita contemplando a Cruz do 
Sul e sua incrível coorte de estrelas. A imagem da 
Cruz do Sul fica gravada no tapete. 

4.
O tapete despertado num hotel, um lugar da Tur-
quia. Na frente, um jardim de romãzeiras, lá fora, 
colinas brancas. Travertino, rochas calcáreas, como 
se fossem revestidas de neve ou de algodão. Paisa-
gens insólitas escritas por um destino vulcânico. 
Elas, as colinas, arrodeadas por águas cristalinas 
desembocando em Hierápolis, cidade agora ruína, 
lugar onde se banhou Cleópatra. Na loja, junto ao 
salão de entrada, o olhar curioso desperta o dono. 
Ele arremessa no chão uma braçada de tapetes que 
se desenrolam como serpentes, entrecruzando-se. 

Um deles se sobressai. Tem uma espécie de aura, 
tessitura sutil. O homem sugere experimentar o 
sedoso do toque, desvela o painel de cores, chama 
a atenção para o lugar de origem. 

Naquele tapete, jaz adormecida a essência de quem 
o fez. Pensamentos, músicas, desejos, sofrimentos 
estão consubstanciados no desenho do tecido. 

5.
O homem se estende sobre a concentração dos pon-
tos. É uma peça exclusiva. Feitura e ornamentos re-
velam o lugar onde foi manufaturado: Hereke, onde, 
nos meados do século XIX, o sultão instalou fábricas 
de tapetes para seu uso exclusivo. Com eles adorna 
o harém, a sala de leitura, os aposentos do poder 
otomano. Somente muitos anos depois o comércio, 
parte da produção dos teares reais, salta mundo afora. 

O homem senta-se à mesa. É professor de His-
tória, leitor contumaz. Discorre sobre literatura 
turca, a poesia de Nazim Hikmet. Aconselha o livro 
Memed, meu falcão, do autor Yaşar Kemal, romance 
em torno de um Robin Hood nacional.

Lá fora, acendem-se as romãs e as flores do 
jardim irmanam-se às do tapete turco. 

6.
Na parede, o tapete de oração. Uma caligrafia. No 
interior de um retângulo, o mirabe, o nicho a indicar 
nas mesquitas a direção da Meca. Dentro da figura 
do mirabe, uma outra: a árvore da vida, sua copa 
apontando o céu, destino dos crentes. Pequenas 
flores e seus significados e desvelos. Concebido 
para nos receber de joelhos, tornar o chão limpo, 
sagrado. Proteger o espaço do Outro, desencantar o 
descanso. O tamanho para a genuflexão à medida 
do corpo e do recitativo. A Surata das abelhas ou um 
poema de Hafiz ou um canto de Federico García 
Lorca. A palavra tecida é sempre seda desfiando-se 
entre a Terra e o Mistério. 

7.
As redes dos Inhamuns. Tapetes suspensos, prontos 
para resgatar nossos adormecimentos. O algodão 
descaroçado, fiado, urdido à mão. Depois, os bor-
dados em ponto-cruz. Desenhos simétricos em 
vermelho, amarelo, azul. Seguem o mesmo per-
curso de outros lugares: a mulher em casa entre a 
cozinha e o tecer: a Penélope sertaneja aguardando 
o vaqueiro no seu gibão, o agricultor e sua enxada. 
A rede, para acalanto ou escuta do aboio lancinante, 
o canto árabe a ecoar na caatinga, nosso deserto. 

O tapete em forma de rede oferece uma medi-
tação e um repouso que nenhuma cama consente. 
Pede uma oração aos anjos ou às huris que um dia 
irão nos receber no Paraíso.

Uma obra acabada: entrelaçar palavras, notas 
musicais ou fios. Arrumar a trama com que é fei-
ta a história ou a teia. Dar-lhes nova dimensão, 
substrato, luz.

HANA LUZIA
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Ressoar o saber da 
boca para dentro

Cidinha da Silva

Sobre Audre Lorde e 
suas obras recentemente 
publicadas no Brasil

CAPA

“usos do erótico y poesia não é um luxo são ainda hoje 
os ensaios mais emocionantes y curativos que 
eu já li, porque transformaram, ainda transfor-
mam, minha vida. ler a prosa dela audre lorde 
foi um dos primeiros exercícios de liberdade 
literária que fiz, porque em sua defesa de nos-
sa totalidade singular, y também da conexão 
inegociável entre espírito-corpo-experiência-
-coletividade-arte, ela vai muito fundo. sugere 
maneiras da gente sair do vício acadêmico vazio 
de produções teóricas que não convocam pra 
vida, que nos fazem desconectar pensamento 
de ação y produzir conhecimento da boca pra 
fora. acho que essa é uma metáfora justa, au-
dre lorde foi uma das primeiras autoras que li 
produzindo conhecimento da boca pra dentro. 
tanto na prosa quanto na poesia, ainda que os 
poemas, especialmente os primeiros, sejam tão 
fechados, tão machucados. a grande inspiração 
da minha prosa ensaística é o trabalho dela. y 
também uma inspiração de vida, de amor, de 
luta pelo direito à plenitude y felicidade. sinto 
que o Orun é muito feliz com a presença dela lá”.  
(tatiana nascimento, poeta, palavreira, tradutora 
e editora; setembro de 2020)

Este Ressoar o saber da boca para dentro  reverencia ta-
tiana nascimento, primeira tradutora de Audre Lorde 
no Brasil de que tenho ciência, ainda antes da tese de 
doutoramento, Letramento e tradução no espelho de Oxum, 
teoria lésbica negra em auto/re/conhecimentos, defendida por 
ela no Programa de Pós-Graduação em Estudos da 
Tradução da UFSC, em 2014. Em algum lugar entre 
2004 e 2005, deparei-me com o poema A litany for 
survival, subversivamente traduzido por tatiana como 
Uma ladainha por sobrevivência.

Sinto-me muito alegre pela possibilidade de des-
tacar a importância e pioneirismo de tatiana nasci-
mento para dar a conhecer a imensa Audre Lorde 
ao Brasil. Outras pessoas talvez compartilhem dessa 
alegria; leitoras de poemas de Audre em traduções 
que circulavam pela internet na primeira década 
do século XXI devem, hoje, aventar a hipótese de 
que tenham sido traduzidos por tatiana nascimento. 

Que os anais da História registrem: Audre Lorde 
foi traduzida por tatiana nascimento 16 anos antes 
deste 2020, no qual quatro editoras independentes 
brasileiras se juntaram para publicar individualmente 
e divulgar coletivamente parte da obra de Audre. Esse 
movimento de reverência e registro é fundamental 
porque Audre, eu e tatiana integramos uma cultura 
de matriz africana, na qual “anterioridade é posto”, 
ou seja, quem veio primeiro, quem abriu as portas, 
deverá ser lembrada e saudada quando os novos 
começos acontecerem. 

A propósito, Jess Oliveira, uma das várias profis-
sionais negras convidadas pelas editoras Bazar do 
Tempo, Elefante, Relicário e Ubu para chancelar as 
publicações, afirma na apresentação de A unicórnia 
preta, volume traduzido por Stephanie Borges, ser 
“imprescindível que recebamos a poesia de Lorde 
como continuidade e extensão de nossos legados 
na diáspora”. E prossegue: “Audre é nossa irmã, 
não uma grande novidade do norte, tampouco um 
produto editorial”.

Compreendo a intenção do discurso afirmativo, 
principalmente no que concerne à crítica à transfor-
mação de autoras insurgentes como Lorde em “pro-
duto editorial”, da mesma forma que conseguiram 

transformar a comunista Angela Davis em ídolo pop 
durante sua passagem pelo Brasil em 2019; contudo, 
assinalo um descuido no entendimento da hierarquia 
não opressora, aquela precedência no tempo que 
configura autoridade e que aceitamos com natura-
lidade. O trabalho artístico e o pensamento de Audre 
Lorde, tal como o pensamento de Lélia Gonzalez, 
Luiza Bairros, Beatriz Nascimento, Clementina de 
Jesus, Carolina Maria de Jesus, Maria Firmina dos 
Reis, Ruth Guimarães, Ivone Lara, Jovelina Pérola 
Negra, Iyá Stella de Oxóssi, Tereza Santos, Makota 
Valdina, Mercedes Batista, Marlene Silva, Mãe Beata 
de Yemonjá, Elizeth Cardoso, e das que ainda estão 
entre nós, como Sueli Carneiro, Leda Maria Mar-
tins, Assata Shakur, Angela Davis, bell hooks, Ochy 
Curiel, Denise Ferreira da Silva, Conceição Evaristo, 
Alaíde Costa, Léa Garcia, Leci Brandão, entre outras, 
não são “continuidade e extensão de nossos legados 
na diáspora”. São fundamento. Elas são as raízes a 
partir das quais nós, mulheres negras mais jovens 
de diferentes gerações, brotamos. Nós é que somos a 
continuidade e extensão do legado delas na diáspora, 
um legado que, repito, é fundamento.

Audre Lorde transforma a experiência em reflexão 
esteticamente acurada, nos poemas e nos ensaios, 
escapando daquilo que Leda Maria Martins tem no-
meado como “tirania da subjetividade”, ou seja, 
uma vocalização acrítica e irrefletida do eu e de suas 
dores, que desconsidera a necessidade do trabalho 
estético para construir uma obra de arte. A “tirania 
da subjetividade” fundamenta-se na necessidade 
visceral de falar sobre o que foi historicamente si-
lenciado e apagado. 

O que se fala num texto literário é, de fato, im-
portante. Os temas caros a sujeitos subalterniza-
dos precisam sim, ocupar espaços de destaque. São 
necessários para a formação humana de todas as 
pessoas, além daquelas que os experimentam mais 
diretamente. Entretanto, o “como se fala”, como se 
constrói a linguagem para abordar um tema relevante 
para o mundo, é aspecto fundamental para definir a 
qualidade do trabalho literário. 

Audre Lorde domina essa tecnologia e manufatura 
da palavra, e com ela realiza um trabalho literário 
e ensaístico definitivo e precursor. Temas como a 
maternagem lésbica, seus sabores e vicissitudes, 
são tratados de maneira pioneira e ressoadora em 
seus ensaios. Neles, Audre sai dos limites do próprio 
umbigo e busca dialogar com perfil amplo de público. 
Ela falava e escrevia na labuta de despertar o interesse 
das pessoas para temas que lhe eram caros, sobre os 
quais falaremos mais um pouco. 

Discutiu temas como a evocação do compromisso 
entre as pessoas numa luta política, a necessidade 
de os sujeitos socialmente afirmados e valorados 
agirem como aliados leais para resguardarem a 
saúde e a segurança das que estão no front desde 
sempre, dado que conhecem as profundezas da 
opressão. Trazendo essa perspectiva para os dias 
de hoje, podemos destacar as pessoas brancas que 
fizeram barreira humana para garantir a segurança e 
a integridade física de manifestantes negros na cida-
de de Minneapolis, em desagravo ao assassinato de 
George Floyd, em maio de 2020. Elas fizeram o que 
precisava ser feito: interpuseram seus corpos bran-
cos respeitáveis entre a polícia assassina e pessoas 
negras expostas, fragilizadas emocionalmente, mas 
aguerridas por estarem por sua própria conta, por 
se saberem Floyd ontem, hoje e amanhã. Aquelas 
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nós, que nos mantivemos tão mais próximas das 
tradições africanas do que as irmãs e irmãos afro-
-estadunidenses e que preservamos aqui, princi-
palmente nas religiões de matriz africana, práticas, 
cânticos, falares que já se perderam por lá, além da 
fusão entre Áfricas distintas que ocorreu por aqui 
e que reforçou nossa “totalidade singular”. Essas 
dimensões espirituais e imagéticas constituem o 
que venho chamando de “tecnologias ancestrais 
de produção de infinitos”, que se aproximam muito 
da “luz negra” de que fala Denise Ferreira da Silva. 
Essas tecnologias e essa luz garantiram que nossa 
humanidade sobrevivesse e chegasse até aqui, a 
despeito de tudo o que o racismo e seus modos de 
operar fizeram para exterminar africanos e seus 
descendentes do planeta Terra. Nós vencemos e 
Audre, com sua obra, é ao mesmo tempo testemunha 
e agente dessa vitória.

O primeiro contato que tive com Audre Lorde foi 
com seu pensamento e sua prosa, em 1997, no de-
sesperador inverno londrino. Em Brixton, bairro da 
região sul da cidade, no círculo lésbico e negro (in-
cluídas as afro-inglesas, afro-caribenhas, indianas, 
paquistanesas e outras mulheres de origem asiática) 
sua obra era saboreada e discutida com fervor. Sua 
produção inspirava e robustecia o posicionamento 
político de artivistas, intelectuais afro-diaspóricas 
e migrantes. Comprei um livro naquele momento, 
Zami: A new spelling of my name, e ganhei The cancer journals, 
uma brochura sobre a decisão tomada por Audre de 
abandonar a medicina ocidental para se tratar de um 
câncer por meio de medicinas tradicionais. 

Em 2009, numa conversa com a poeta e tradutora 
Prisca Agustoni, comentei que tinha um exemplar 
de Zami e por breves momentos sonhamos que ela 
pudesse traduzi-lo e que buscaríamos uma editora 
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rendido. E os brancos mundo afora se chocaram ao 
“descobrir” que o racismo existe e mata determina-
dos seres humanos transformados em alvo. Esta é a 
atualidade de Audre Lorde e de seu legado intelectual.

Precisamos aprender com ela o necessário en-
frentamento de nossos paradoxos, ou a convivência 
com eles, sem autocomiseração ou autoflagelo. 
Audre discute corajosamente a interracialidade em 
relacionamentos afetivo-sexuais, examinando sua 
família e seu casamento com uma companheira 
branca. Aborda a sexualidade das mulheres numa 
perspectiva revolucionária por falar dela com uma 
poética ruidosa e raivosa, agudamente crítica e 
esteticamente cuidada que ecoa mais forte do que 
os legítimos imperativos éticos que poderiam en-
clausurá-la nos limites do discurso ético legítimo, 
apenas. Audre Lorde, como Elisa Lucinda, produz 
beleza de maneira ferina ao abordar questões con-
sideradas “menores” pela poesia e pela crítica lite-
rária feita por homens, questões do mundo íntimo 
e doméstico das mulheres.

O direito de experimentar e externalizar a raiva 
que todo tipo de opressão (racismo, lesbofobia, si-
lenciamentos, apagamentos) produz nas mulheres é 
severamente reivindicado e reiterado por Audre. Nós, 
mulheres negras, podemos e devemos sentir raiva 
de tudo isso, e colocar essa raiva para fora é potência 
criadora que produz saúde. Naquelas conversas em 
Brixton, lembro-me como eram pujantes os depoi-
mentos de mulheres que relacionavam suas doenças 
físicas a questões emocionais, a sentimentos engolidos 
e não digeridos que passaram a comê-las por dentro. 

pessoas brancas exerceram o papel que lhes cabia 
e não pediram biscoito por fazê-lo.

A consciência da força da palavra também é tema 
crucial e costura todo o tecido da produção de Audre. 
Vale pensar que aqui, sim, vemos a continuidade 
na diáspora de um legado das tradições africanas. 
Podemos investir a palavra de poderes curativos e 
de poderes destruidores. A palavra em si é só uma 
palavra; o que fazemos com ela, como a tratamos, 
como a escrevemos, é que garantirá (ou não) a quali-
dade da nossa produção artística e o efeito alcançado 
ao utilizá-la.

Audre Lorde educa todo o tempo, sem pejo as-
sume para si essa tarefa. Em sua decisão conscien-
te de fazê-lo, reside a centralidade da coisa. Esse 
protagonismo é bastante diferente de uma tentativa 
contemporânea dos poderes brancos de definirem 
um lugar para as mulheres negras como educadoras 
das pessoas brancas, garantindo a estas a comodi-
dade de sempre. Explico: percebo um movimento, 
ora declarado, ora reptício, de forçar as mulheres 
negras a assumirem a posição generosa de educa-
doras dos brancos em desconstrução. Poderia dar 
muitos exemplos, vamos a dois ou três.

A mentalidade colonial tenta se impor ao julgar que 
as pessoas negras devem ser gratas por tudo, espe-
cialmente àquilo que a branquitude considera como 
“oportunidade” para educar sobre a temática racial. 
Daí, por exemplo, escolherem um livro de autora 
negra para integrar um projeto de leitura qualquer 
e quererem que a escritora seja grata por isso, que 
teça loas à iniciativa em questão. Não, o movimento 
é contrário a esse: o projeto é que deve ficar feliz por 
poder se beneficiar de livros bons escritos por auto-
ras negras. Para piorar, há também o “fogo amigo” 
que tenta transformar artistas negras acessíveis em 
bonecas manipuláveis pelo “fogo amigo” de plantão, 
ou seja, em coisas a serviço de qualquer projeto do 
“fogo amigo” e suas necessidades. 

A exigência de postura educadora das autoras 
negras confunde (intencionalmente) convite com 
intimação para participar de eventos; tenta exercer 
poder de coação sobre pessoas públicas negras ao 
explorar a condição de agentes de compromisso po-
lítico e ação transformadora inequívocas para forçar 
que estas participem daquilo que aquelas julgam 
relevante. Disso decorrem convites para trabalhar 
por valores esdrúxulos, tendo como pagamento 
ou contrapartida o suposto alcance de um número 
grande de pessoas (escolas particulares dirigem esse 
tipo de convite a escritoras negras, por exemplo) ou 
a chegada aos corações e mentes de estudantes ne-
gros e de periferia (argumento das escolas públicas) 
que, de outro modo, não acessariam autoras negras 
importantes e renomadas.

Outra forma de pressão bastante usual (e bru-
tal) às escritoras negras é convidá-las para falar 
sobre “a importância disso ou daquilo na litera-
tura”. Tomemos como exemplos os desgastados 
temas, como “importância da literatura negra” ou 
“ser mulher negra que escreve”, e similares. Essas 
propostas temáticas expressam uma hierarquiza-
ção subjacente a tais afirmações, ou seja, sujeitos 
não-hegemônicos (negros, indígenas, mulheres, 
LGBTs) escreveriam por terem uma função, de-
signada pelos hegemônicos, a cumprir no sistema 
literário. Os demais (brancos, heteronormativos etc) 
simplesmente escreveriam, criariam, produziriam 
encantamento, dedicariam-se à fruição.

Meu conselho seria para mergulharem na pro-
dução artística e no pensamento de Audre Lorde 
porque ela tem disposição para educá-los. Mas, 
acima de tudo, meu conselho é para que mergulhem 
nos trabalhos dela porque são feitiço palavreiro com 
o intangível, o imponderável, além de abordarem 
de maneira subversiva e conjurada o feminismo, o 
racismo, a maternidade e a experiência lésbica em 
suas interseccionalidades. Como nos alertou tatiana 
nascimento no início deste texto, Audre vai muito 
fundo na “defesa de nossa totalidade singular, y 
também da conexão inegociável entre espírito-cor-
po-experiência-coletividade-arte”.

REAFRICANIZAR-SE
As dimensões espirituais que Audre materializou 
em sua obra ao longo da vida se reafricanizaram nas 
viagens ao Togo, Gana, Benin e Nigéria, feitas no final 
da década de 1970. Essas viagens são aprendizados 
preciosos para nos pensarmos na diáspora brasileira; 

“Uma mulher de 
múltiplas vozes, 
uma mulher-Audre, 
que convida a  
nos implicarmos 
na transformação 
do mundo”
brasileira que o publicasse. O livro sairá no Brasil 
em 2021 pela editora Elefante, com tradução de Lubi 
Prates. The cancer journals, por sua vez, foi trazido ao 
Brasil pelas mãos de muitas mulheres além das mi-
nhas, e circulou um pouco entre grupos feministas e 
lésbicos em traduções caseiras feitas com o objetivo 
de divulgar a obra e a referência de Audre Lorde. 

Precisamos lê-la porque a experiência de leitura 
de seus poemas é como largar o corpo numa cir-
cunferência de ressonância. Ressonância da mulher 
profunda que guardamos, ainda num lugar mais 
recôndito do que a subjetividade. Uma mulher de 
múltiplas vozes e infinitas faces, uma mulher-Audre, 
que convida a nos implicarmos na transformação do 
mundo observando as sete direções que a ances-
tralidade africana nos propõe: à frente e atrás, em 
cima e embaixo, do lado esquerdo e do lado direito 
e dentro. O “conhecimento da boca pra dentro” com 
que tatiana nascimento nos presenteou. 

ENFRENTAMENTOS NECESSÁRIOS
Um dos poemas de Audre que mais me impactaram 
está no livro Entre nós mesmas: Poemas reunidos (Bazar do 
Tempo), traduzido por tatiana nascimento e Valéria 
Lima, que tive a alegria de apresentar. O poema nos 
conta que em 1970 um policial branco executou 
uma criança negra de dez anos e alegou ao júri que 
o considerou inocente: “eu não percebi a idade ou 
nada disso só a cor”. Quase cinco décadas depois, 
outro policial branco, talvez filho do primeiro, matou 
George Floyd com as patas bestiais do poder branco 
militarizado sobre o pescoço de um homem negro 
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ses dos interlocutores que se locupletam de nossa 
presença preta em certos lugares.

Nossos sentidos do mundo serão ampliados 
ao conhecermos o território poético afro-latino-
-americano de Audre Lorde, um diálogo com a 
Amefricanidade de Lélia Gonzalez sem que Audre a 
tenha conhecido, provavelmente. Pesquisadoras 
como Ana Flávia Magalhães, Flávia Rios, Fernan-
da Miranda, Winnie Bueno, entre outras, têm nos 
mostrado como o pensamento da intelectualidade 
de mulheres negras em diáspora se articula de forma 
coletiva com questões fulcrais como a liberdade de 
existir, de pensar, de escrever e divulgar o pensa-
mento. Essa sincronicidade de pensamento e ação 
política aproximou sujeitos políticos negros que 
não conviviam, ou sequer se conheciam, mas que 
formavam um espectro coletivo por pertencerem 
à mesma comunidade de destino.

Stephanie Borges, tradutora mais prolífica de 
Audre Lorde, nos convoca à leitura mais detida 
da obra poética da autora; ela que antes de tudo 
foi poeta, pensava-se como poeta. Aproveito aqui 
para saudar outras tradutoras de Audre: Lubi Prates, 
Cecília Floresta, Jess Oliveira.

Um aspecto da vida e da produção de Audre Lor-
de que eu gostaria de ver explorado na pesquisa e 
tradução brasileiras é sua atuação como editora à 
frente da Kitchen Table: Women of Color Press, casa 
editorial fundada por ela e pela escritora Barbara 
Smith com o objetivo de publicar a produção de 
feministas negras. Quanto tempo durou a Kitchen 
Table? Como constituíram o catálogo? Quais foram 

os nomes revelados? As autoras publicadas con-
solidaram uma carreira intelectual e/ou ativista 
relevante? A editora prosseguiu? Fechou? Faliu? 
Ainda existe? Fica a dica para uma pesquisa ou 
tradução de algum texto já escrito que responda a 
essas perguntas ou nos mostre um pouco de Audre 
Lorde na função de editora.

Na apresentação que fiz para o livro Entre nós mes-
mas, separei alguns poemas que me impressionaram 
pela sabedoria de produzir boas e efetivas sínteses, 
ou seja, de ler o mundo pelos próprios olhos, a partir 
das próprias referências e de devolvê-lo trans-
formado, como faz Exu, o senhor dos caminhos. 
Repito-os aqui.

No poema O jornal da noite, há uma síntese poderosa 
da falta de possibilidades da pessoa negra no mundo: 
“nossas crianças estão evadindo de seus nascimen-
tos/ nas ruas de Soweto e Brookyn (o que significa 
nossas guerras sendo lutadas por nossas crianças?)”.

No poema que apela a Za Ki Tan Ke Parlay Lot, a 
síntese da nossa morte, nossa, das pessoas negras: 
“Oh, Za Ki Tan Ke Parlay Lot/ tu que ouve diga aos 
outros/ que não tem metáfora pro sangue/ escorrendo 
de crianças”. Em Solstício encontramos a síntese da 
altivez que tem nos permitido manter a dignidade 
nessa passagem pela Terra: “que eu não deva nada/ 
que não possa devolver”.

Volto a tatiana nascimento e à “inspiração de vida, 
de amor, de luta pelo direito à plenitude y felicidade” 
que Audre Lorde evoca. Por isso precisamos lê-la, 
para nos tornarmos mais fortes e certeiras em nossa 
expansão rumo ao infinito.

Mesmo setores da medicina ocidental convencio-
nal, pouco afeita a perspectivas holísticas de com-
preensão do corpo, dão os primeiros passos para 
compreender que muito das doenças prevalentes 
entre as populações negras no mundo têm relação 
com os sentimentos não digeridos que o racismo 
engendra e que atinge órgãos pares (como ovários, 
olhos, rins, pulmões, testículos e ouvidos), dupli-
cidades que, como ensina a medicina oriental, nos 
colocam em diálogo com o mundo. Na pandemia 
de covid-19, quantas e quantos de nós não morre-
mos porque as doenças respiratórias, as fragilidades 
arraigadas em pulmões e brônquios facilitaram a 
acomodação do vírus e impediram a reação de nosso 
sistema imunológico? 

FUNDAMENTO DA AUTODEFINIÇÃO
Precisamos ler Audre Lorde porque ela nos ensina 
o fundamento da autodefinição. Nós, mulheres 
negras, devemos dizer ao mundo quem somos, 
não o contrário. Nesse mundinho de disputas de 
representatividade, digo, de caçada às pessoas re-
presentativas que legitimem os novos projetos do 
pensamento velho que ocupa lugares de poder e 
decisão, essa lição faz ainda mais sentido. Nesses 
tempos e lugares precisamos dizer quem somos 
com nome e sobrenome, como nos ensinou Lélia 
Gonzalez, para que o racismo não nos nomeie como 
“João urubu”, “chocolate”, “nega fulana”, “Maria 
preta”. Cumpre-nos, também, definir como de-
vemos ser apresentadas, por meio das credenciais 
relevantes para nós mesmas e não para os interes-
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sentimentos dele, que de repente se tornavam meus, 
se incorporavam à minha vida e a iluminavam”. Esse 
amor que produz um tipo paradoxal de individuali-
dade desindividualizada é apresentado numa chave 
positiva pelo autor. Um curioso testemunho disso 
foi sua recepção calorosa à protagonista do conto 
Queridinha (1898), de Anton Tchékhov (1860-1904), 
cuja personalidade camaleônica, que se adaptava aos 
gostos de cada novo amor, foi enaltecida por Tolstói.

Embora tratem de temas universais da Filosofia, 
da Sociologia e da Psicologia, a potência das nove-
las decorre menos de uma coesão teórica ou estofo 
filosófico do que da carga dramática de sua apre-
sentação. Nesse sentido, é interessante observar o 
enredo de Sonata a Kreutzer, iniciado por um prólogo 
sobre a correlação entre o nível de instrução das 
mulheres e a felicidade no casamento. O palavrório 
generalista que contrapunha conservadores e liberais 
na querela ganha força e sentido apenas quando 
ouvimos o relato vivo, de carne, osso e sangue do 
feminicida Pózdnichev.

A constatação de que a vida em sociedade é contra-
ditória no mais alto grau, a ponto de que um oxímoro 
do tipo “devassidão decorosa” seja a medida ideal 
do comportamento masculino, produz nos perso-

Respice finem, ou “Leve em conta as consequências”, 
é o lema que Ivan Ilitch manda gravar em uma me-
dalhinha. Tais palavras de ordem, reveladoras de 
um ímpeto de ser consequente custe o que custar, 
de levar as próprias convicções até as últimas con-
sequências, mesmo que paradoxais e absurdas ao 
olhar exterior, atravessam não apenas a trajetória 
dos protagonistas dos protagonistas das novelas de 
Liev Tolstói (1828-1910) reunidas em volume re-
cém-lançado pela editora Todavia, mas também 
são significativas mas também são significativas do 
tipo de realismo construído pelo autor. A tradução 
é de Rubens Figueiredo. 

É preciso destacar que o título do livro, Novelas 
completas, não corresponde a todas as novelas escritas 
por Tolstói. A ideia de “novelas completas”, aqui, diz 
mais sobre a maestria desses textos — “completas” 
como “definitivas”, seguramente entre os momentos 
mais altos do gênero. 

Cada uma das quatro novelas — Felicidade conjugal 
(publicada em 1859), A morte de Ivan Ilitch (1886), Sonata 
a Kreutzer (1890) e Padre Siérgui (1911)1 — organizadas 
cronologicamente no volume em um arco que vai 
da obra mais jovem à obra mais madura do autor, é 
precedida por um breve e informativo comentário, 
no qual o tradutor situa a narrativa em questão no 
conjunto da produção tolstoiana, apresenta fatos 
biográficos e históricos e esboça traços formais e 
estilísticos. A destreza e intimidade de Rubens Fi-
gueiredo com o texto, plenamente desenvolvida e 
revelada no seu trabalho com os grandes romances, 
se evidencia também nas novelas. O texto em portu-
guês flui com a naturalidade necessária para causar 
os efeitos estilísticos do original.

O conjunto permite ver a pena de Tolstói se exerci-
tar em modalidades narrativas diversas, produzindo 
um prisma em que a forma realista a um tempo in-
corpora e transgride padrões do romantismo, da ha-
giografia e do monólogo dramático. Variam também 
os tipos de narradores e pontos de vista empregados: 
a narradora feminina em primeira pessoa de Felicidade 
conjugal, os narradores oniscientes em terceira pessoa 
de A morte de Ivan Ilitch e em Padre Siérgui, e o narrador 
ouvinte de Sonata a Kreutzer. A leitura dos textos na 
sequência em que são apresentados oferece um 
percurso interessante, pelo qual é possível observar, 
por um lado, o deslocamento de temas do primeiro 
para o segundo plano (a sexualidade, o matrimônio 
e a vida conjugal, por exemplo) e, por outro, revela 
a persistência de inquietações que parecem nunca 
abandonar o autor — é o caso da artificialidade da 
vida social, em particular nos centros urbanos.

Anunciado no título, o casamento é o leitmotiv de 
Felicidade conjugal, novela na qual Tolstói constrói um 
relato autobiográfico feminino, uma empreitada 
ousada para o jovem autor. Trinta anos mais tarde, a 
mesma questão reaparece em Sonata a Kreutzer, porém 
com um grau de elaboração bastante distinto. Se Fe-
licidade retrata o sentimento genuíno e positivo entre 
a jovem Mácha e Serguéi Mikháilitch, um homem 
consideravelmente mais velho, em Sonata, o pro-
tagonista Pózdnichev olha a possibilidade de vida 
a dois pelo prisma da impossibilidade, do fracasso 
inerente a essa empreitada.

A narrativa de Felicidade conjugal é mais linear: retrata 
o nascimento, desenvolvimento e morte (além de 
um potencial renascimento, em outras bases) do 
amor — um ciclo que mimetiza, à moda romântica, 
os movimentos da natureza. A refração dos fenôme-
nos naturais no estado de espírito dos personagens 
pode ser observada, por exemplo, na descrição de 
um esboço de reaproximação do casal, após muitos 
desgastes na relação: “lá embaixo, as rãs coaxaram, 
de novo os rouxinóis se agitaram e, dos arbustos 
molhados, começaram a chamar e responder, de 
um lado e de outro. À nossa frente, tudo clareou”.

Entre as duas narrativas é notável uma mudan-
ça drástica no entendimento sobre a possibilidade 
de realização amorosa conjugada com a satisfação 
carnal, o que, com efeito, coloca em xeque a própria 
instituição do casamento. Apenas Felicidade conjugal 
apresenta um tipo de amor genuíno entre um ho-
mem e uma mulher, e este, segundo a perspectiva 
tolstoiana, significa um sentimento de doação e 
entrega plena sem qualquer traço de orgulho e vai-
dade, implicando no limite a anulação do “eu” e uma 
abertura radical para o “outro”. Não à toa, Mácha 
sente: “Todas as minhas ideias, todos os sentimentos, 
naquele tempo, não eram meus, mas sim ideias e 

Tolstói às 
últimas 
consequências  
Reunidas em volume,  
quatro novelas mostram  
as forças do autor russo
Priscila Nascimento Marques
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Quando, no leito de morte, Ivan Ilitch descobre 
que “em lugar de morte, havia luz”, um espelho 
invertido se coloca diante do leitor, a base semântica 
se esvanece e as palavras podem ser lidas como seus 
antônimos. Assim, a morte que dá título à novela 
é, de fato, aquilo que Ivan Ilitch chamara de vida, 
uma existência artificial da qual todos os traços de 
humanidade genuína, preservados apenas na in-
fância, são gradualmente extirpados na medida em 
que se dá sua completa aculturação na sociedade 
burguesa. Paradoxalmente, a vida que existia na 
infância só pode ser resgatada quando o protagonista 
se encontra num estado transitório de convalescença, 
literalmente entre a vida e a morte.

No universo tolstoiano, a figura do mujique, o 
trabalhador rural, é com frequência colocada como 
contraparte à individualidade burguesa. Impossibi-
litado de medir seu valor pelo acúmulo material, o 
homem do povo opera por uma escala de valores to-
talmente distinta daquela que rege o comportamento 
das classes elevadas. Assim, o copeiro Guerássim não 
se exime de executar com toda naturalidade a tarefa 
de limpar os excrementos do patrão moribundo Ivan 
Ilitch. Tendo preservado o vínculo fundante com a 
natureza (esfacelado no sujeito da alta sociedade), 

nagens uma busca intransigente por certa lógica 
férrea que não raro resulta, ela mesma, em novas 
contradições e paradoxos. É assim que Pózdnichev, 
ao escrutinar as diferenças entre os códigos sociais e 
morais estabelecidos para homens e mulheres, chega 
à surpreendente conclusão de que o principal direito 
vetado às mulheres não é ao voto ou ao exercício de 
certas profissões, mas o interdito à possibilidade de 
“usar o homem e dispensá-lo conforme o seu de-
sejo”. Não obstante, esse olhar cru sobre a realidade 
leva o protagonista a radicalizar não em favor de 
uma devassidão, digamos, mais democrática, mas 
de numa defesa intransigente do celibato.

“Tudo está pelo avesso, tudo está pelo avesso!…”, 
exclama Pózdnichev. Ivan Ilitch e Padre Siérgui cons-
tatam o mesmo. Se o protagonista de Sonata sabe de 
antemão que os códigos da vida em sociedade são 
verdadeiros disparates e atentados contra a pureza 
moral, os outros dois passam praticamente toda vida 
aferrados aos valores de seu meio social. Somente 
no final de um longo percurso biográfico marcado 
por profundo materialismo e valorização das apa-
rências e da glória mundana, Ivan Ilitch e Síergui têm 
revelação epifânica de que suas vidas pregressas não 
passavam de simulacro. 

As novelas 
mostram como 
Tolstói faz a  
estética realista, 
ao mesmo tempo, 
incorporar e 
transgredir padrões

Novelas completas
Autor Liev Tolstói
Editora Todavia
Páginas 416
Preço R$ 69,90

O LIVRO

o mujique sabe que a dor, os dejetos e a morte são 
parte da vida. Não estranha, portanto, que apenas 
Guerássim encare o estado decrépito de Ivan Ilitch e 
ainda se apiede dele, uma amostra de humanidade 
que comove o enfermo e se revela impossível para 
seus pares de mesmo nível social.

O estrato popular da sociedade reaparece em Padre 
Siérgui. Nascido Stiepán Kassátski, o militar abandona 
carreira e casamento para ordenar-se monge. Nesse 
novo relato biográfico, Tolstói alinhava procedimentos 
da hagiografia com realismo psicológico. Kassátski, 
que “julgava indispensável alcançar a perfeição e o 
sucesso e obter elogios e a admiração das pessoas”, 
ascendeu na carreira, na vida social, mas fracassou no 
amor. Movido pelo mesmo “desejo de supremacia”, 
resolve desbravar o caminho espiritual. O que antes 
era um ímpeto de estar acima de todos converte-se 
em submissão integral à vida no claustro. A aparente 
reviravolta, contudo, é apenas a outra face da mesma 
moeda da glória mundana.

Na jornada de Siérgui ressurgem dois elemen-
tos elaborados em outras novelas: o contato com a 
natureza e com o povo simples como chaves para 
libertação dos grilhões da existência artificial bur-
guesa. A certa altura, Siérgui se dá conta de que a 
“chave são os rouxinóis, os besouros, a natureza”, e 
seu rompimento definitivo com a busca desenfreada 
pela glória travestida de altruísmo ocorre a partir de 
um encontro reparador com uma mulher do povo, 
após o qual a identidade aprisionada aos valores da 
sociedade moralmente degradada se dissolve de uma 
vez por todas. Padre Siérgui, outrora Stiepán, torna-se 
um peregrino anônimo.

As novelas mostram um Tolstói que não hesita 
diante do absurdo, que não se esquiva um milíme-
tro sequer diante de contradições demasiadamente 
humanas. De tão objetivo e cirúrgico na revelação 
dos fatos em sua concretude e crueza, o corajoso 
estilo narrativo do autor paradoxalmente gera es-
tranhamento, como bem observaram os teóricos do 
Formalismo Russo. A obstinação lógica — respice finem 
— dos protagonistas reprisa o modus operandi narrativo 
e, assim, redobra sua potência. 

Além de ter sido exímio ficcionista, Tolstói esboçou 
em O que é arte? uma teoria estética própria, da qual 
o Pózdnichev de Sonata é uma espécie de porta-voz. 
O feminicida revoltado descobre algo de que Tolstói 
parece ser plenamente consciente, isto é, que a arte 
exaspera a alma, transporta para uma condição outra, 
contagia. Resta-nos a questão: com o que pretende 
Tolstói nos contagiar?

NOTA
1. Felicidade conjugal foi escrita entre 1858 e 1859. De 
1882 a 1886, o autor criou A morte de Ivan Ilitch. Sonata a 
Kreutzer foi trabalhada de 1887 a 1890. Padre Siérgui, por 
fim, foi iniciada em 1890-1891, para ser retomada pelo au-
tor em 1898 e publicada anos mais tarde, pouco depois 
da morte de Tolstói.
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E, no entanto, nada acontece
Como conservar a serenidade em um mundo 
cada vez mais intranquilo? Como manter a 
calma diante de um real que lateja e treme? 
Aflito com as turbulências que nos cercam, 
me recordo de um pequeno texto que há 
muito tempo não releio: Sobre a tranquilidade da 
alma, do filósofo romano Lúcio Aneu Sêneca. 
Decido reencontrá-lo.

Talvez pareça um sinal de intranquilidade 
abandonar o presente para dar um salto de 
volta ao século I d.C. e me embrenhar pelo 
pensamento dos estoicos. Buscar na Roma 
Antiga uma chance de resposta talvez tenha 
mesmo a aparência de uma fuga. Ou, até, de 
insensatez. Muitas vezes, porém, recuos brus-
cos no tempo nos ajudam a observar melhor o 
real. Estamos imersos na dispersão e na bru-
talidade. Perdemos a perspectiva do presente. 
Um salto para trás pode ser uma chance de 
enfim enxergar.

A ignorância e a estupidez regem nossos 
dias. Diante delas, mesmo as reações mais 
justas e corajosas se perdem no vazio. Diz 
Sêneca que a agitação da alma que não pode 
encontrar uma saída nos leva à hesitação e, 
ainda mais grave, ao entorpecimento. É como 
estamos hoje: adormecidos, gelados, aneste-
siados. A pandemia mata mil pessoas por dia, 
mas, sedados pela repetição monótona dos 
números, já não nos chocamos com nada. Se 
oito ou dez jatos comerciais caíssem, todos no 
mesmo dia, seria um escândalo. Mas a morte 
medonha por um vírus invisível parece, em 
oposição, aceitável e até normal.

O torpor se agrava e, sem reagir, a ele nos 
entregamos, em uma experiência perversa de 
gozo. Para compensar o desapontamento, bus-
camos distrações. Tratamos de fugir. Descreve 
Sêneca: “Empreende-se uma viagem depois 
da outra e substituem-se uns espetáculos por 
outros”. Nem isso temos: com a pandemia, 
tanto as viagens como os espetáculos sofrem 
muitas restrições. Ainda assim, encontramos 
outras maneiras de escapar. Aqui o filósofo 
romano cita Lucrécio, poeta do século I a.C.— 
“Assim, cada um foge de si mesmo”, para 
depois complementar: “Mas de que adianta se 
não consegue escapar de si?” Tentamos fugir, 

mas o real nos alcança e fere. E exige sempre 
de nós uma resposta.

Em vez de buscar novas compensações, no-
vas evasões, devemos confrontar a realidade. 
E isso significa, antes de tudo, confrontarmos 
nós mesmos e nossa imensa preguiça. Sugere 
Sêneca que, mesmo tristes, mesmo abati-
dos, nos mantenhamos em movimento, “e 
não imobilizados pelas amarras do medo”. A 
preguiça, a apatia, a inércia, não passam de 
máscaras do pavor. Sim, sentimos medo, mas 
e daí? Em vez de obstáculo, o medo pode ser 
um condutor. O enfrentamento do medo se 
torna um caminho para a ação.

Ainda apáticos, contudo, nos perguntamos: 
o que nos resta fazer? Diz Sêneca: “Deveremos, 
primeiro, examinar a nós mesmos, depois, 
as atividades que iremos empreender e, por 
último, as pessoas devido às quais ou com as 
quais os faremos”. Em outras palavras: tudo 
traz de volta a um exame apurado do que so-
mos. Só assim podemos encontrar um chão 
firme — ainda que frágil e pantanoso — em que 
pisar. Só assim temos uma chance de resistir. 

Um amigo me escreve reclamando que anda 
melancólico, que já não suporta a si mesmo. 
Diante do desastre, tudo nos empurra, de fato, 
para o tédio e a prostração. A pergunta que 
martela a mente de meu amigo é: “Como pode 
tudo isso acontecer e, no entanto, não acon-
tecer nada?” O horror domina o noticiário. O 
bombardeio de fatos absurdos e intoleráveis 
não cessa. As mortes se multiplicam. Os go-
vernantes enlouquecem. Ainda assim, nada. 
Tudo se move, mas nada sai do lugar. “Não se 
deve avançar para um lugar de onde não haja 
livre regresso”, alerta o filósofo. 

Insiste Sêneca: “É necessário considerar se 
nossa natureza é mais apta para a realização 
de ações ou para o recolhimento do estudo e 
da contemplação”. Se podemos agir, devemos 
agir, ainda que com a sensação desagradável de 
que nada se move. Caso optemos pelo estudo e 
pela contemplação, contudo, devemos lembrar 
que também eles podem ser ativos — podem 
produzir energia para impulsionar ação. O 
mais abominável é o movimento inútil. Nele 
estamos mergulhados — um roldão de notícias 

desastrosas e chocantes que, no entanto, não 
produzem reação alguma. 

Prossegue Sêneca mais à frente: “Acostu-
memo-nos a afastar de nós a pompa e a levar 
em conta a utilidade das coisas”. Muitos mo-
vimentos, de fato, só servem para a exibição. 
Com a internet, isso se agrava. Essa agitação só 
presta para o espetáculo. De resto, não serve 
para nada. O difícil hoje é descobrir que ações 
podem, de fato, interferir no real, e não apenas 
adorná-lo. É a ausência disso que provoca a 
melancolia de que meu amigo fala.

Na era da competição enlouquecida, quando 
os lucros e os rendimentos se sobrepõem a 
qualquer outro valor, o sucesso é, em grande 
parte, irrelevante. Vinte séculos atrás, Sêneca 
nos adverte: “E não invejemos os que estão 
mais elevados: o que parecia estar nas alturas 
está defronte a um precipício”. Também de 
nada serve a obstinação em ausentar-se para 
nos poupar: nada poderá nos resguardar das 
instabilidades, ele nos previne. 

A única saída em meio ao pandemônio é 
traçar objetivos próprios. Fazer escolhas e a elas 
se entregar, para não se tornar mais um daque-
les que vagueiam “sem propósito, buscando 
atividades, e não fazem as que se propuseram, 
mas aquelas com que se depararam”. Sêneca 
fala aqui da importância da firmeza, que é o 
melhor remédio para o melancólico. Pondera: 
“De fato, quem faz múltiplas coisas a todo 
momento concede à fortuna poder sobre si”.

Meu amigo reclama de sua exaustão com as 
lives que proliferaram na internet e das quais 
ele não consegue se afastar. Há quem passe o 
dia sintonizado no noticiário em tempo real. 
Como se algo pudesse acontecer e lhe escapar. 
O desastre está em perseguir algo, mas sem 
saber o que. Seguir um caminho com determi-
nação não nos livra dos perigos, ao contrário, 
os inclui. “Eu me admiraria se algum dia me 
acometessem perigos que sempre vagaram 
ao meu redor?”, pergunta Sêneca. “A maioria 
dos homens não pensa na tempestade ao em-
barcar em um navio”. Contudo, nada haverá 
de assombroso se tivermos que atravessá-la. 
É em plena tempestade que estamos. Temos 
que partir disso, ou nada acontecerá.

José 

CASTELLO
HANA LUZIA

www.facebook.com/JoseCastello.escritor
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rói que se preze precisa delas e, pouco depois da 
minha estada em Curitiba, pude ver os bonecos 
infláveis do Super-Moro e os que representavam 
Lula e Dilma como presidiários pelas esquinas de 
São Paulo. No movimentado cruzamento da Hen-
rique Schaumann com a Rebouças, no bairro de 
Pinheiros, os pixulecos viraram objeto corriqueiro 
do comércio de ambulantes entre os carros parados 
na hora do rush. 

Os elementos se acentuariam ao longo do tempo 
e, especialmente nas manifestações pró-Lava Jato 
na Avenida Paulista, explodiriam não só nas cores 
verde e amarelo, mas também na representação do 
rosto de Moro, sempre em riste, sério, olhando para 
cima como que mirando um alvo de forma heroica. 
Diante de uma imprensa embevecida com a Lava 
Jato, a jornalista Eliane Brum, em artigo para o jor-
nal britânico The Guardian, ainda em março de 2016, 
chamava a atenção: “Em vez de reinvenção, a crise 
da representação política deu origem à sua figura 
mais perniciosa: a de um salvador da nação. O juiz 
poderia ter se recusado a aceitar o papel de herói. 
Em vez disso, ele está à altura da ocasião. Igno-
rando seu papel oficial, ele expressou sua gratidão 
pela ‘bondade do povo brasileiro’ e declarou: ‘[é] 
importante que as autoridades eleitas e os partidos 
políticos ouçam a voz nas ruas.’”1

As ruas estavam inundadas e, pela primeira vez 
na história do país, junto a toda sorte de temas e 
personagens políticos, a Justiça ganhava protago-

Como chegamos até aqui? Essa parece ser a per-
gunta feita incessantemente por todos aqueles 
que olham assustados para o Brasil. Diante dessa 
indagação, uma imagem sempre me toma: um Pa-
pai Noel andarilho de bermudas, chapéu, mochila 
e bengala que me apareceu em um dia abafado. 
Errante, de imediato me lembrou aqueles perso-
nagens dos filmes de David Lynch a indicar uma 
fenda entre o sonho e a realidade. Encetava um 
rompimento que é da ordem da ética, do conteúdo, 
mas também da estética, do que é próprio da ima-
gem e da percepção do real. A data era 17 de abril 
de 2016, votação do impeachment de Dilma Rousseff 
(PT) na Câmara dos Deputados.

Eu saía para acompanhar a votação junto a um 
acampamento de apoio à operação Lava Jato ape-
lidado de Moro lover’s, fincado em uma praça em 
frente à sede da Justiça Federal, no bairro do Ahú, 
na capital do Paraná, que se convencionou chamar 
“República de Curitiba”. Uma espécie de unidade 
particular da organização social e política brasileira. 
Lá, em uma manhã cinzenta que foi se tornando 
quente no correr da tarde, eu seguia para o acam-
pamento munida com meu bloco de anotações, 
celular, gravador… tudo que pudesse ampliar meus 
sentidos e registrar algo até então inédito para 
mim, que estudo o Sistema de Justiça há anos: 
uma manifestação repleta de sentidos, adereços e 
badulaques para apoiar uma ação de investigação, 
encarnada em um juiz cuja imagem era possível 
ver estampada em um boneco inflável, com o rosto 
colado à indumentária do Superman, em um traje 
de variantes azul, verde e amarelo. 

O super-herói de plástico cheio de ar tinha as 
feições de Sergio Moro, então titular da 13ª Vara 
Criminal Federal, em Curitiba. Ao seu lado, os 
representantes do Ministério Público na força-
-tarefa da Lava Jato também tinham souvenirs à 
venda no acampamento. Sem bonecos específicos, 
seus rostos eram reproduzidos em camisetas que 
lembravam um antigo desenho animado dos anos 
1980, o G.I. Joe. Nelas, Moro, o juiz, aparecia ao 
lado de Deltan Dallagnol e de Carlos Fernando dos 
Santos Lima, procuradores da República. Embaixo, 
servindo de legenda, a definição: “Liga da Justiça”. 
Em quase todos os itens expostos, a expressão 
“República de Curitiba” também era reproduzida.

Noutra ponta, havia os pixulecos com a imagem 
de Dilma Rousseff, presidenta do Brasil, cujo man-
dato seria interrompido no processo que começou 
formalmente naquele dia. Além dela, o uniforme 
usado por presidiários também estava estampado 
no boneco inflável do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT). De um lado estavam os heróis 
da Justiça e de outro os bandidos da política. A 
análise que a Ciência Política esboçou posterior-
mente estava fincada em todos os cantos daquele 
acampamento. A novidade é que ela extrapolava as 
construções teóricas, mostrava-se desnuda em todo 
tipo de elemento visual. Fosse em antagonismo à 
política, fosse pela celebração de si mesma, a Jus-
tiça lavajatista demandava sua própria iconografia.

UMA JUSTIÇA E SEUS ÍCONES
Em março, na Páscoa daquele 2016, pouco antes 
do impeachment, a Chocolates Schimmelpfeng, em 
Curitiba, lançou o “moroango”, ovo verde e amarelo 
recheado com bombons em homenagem a Sergio 
Moro e à Lava Jato. Pouco tempo depois, foi a vez 
de a inspiração chegar à produtora Brasileirinhas, 
que lançou em maio o filme pornô Operação Leva Jato, 
dirigido por Gil Bendazon e tendo em seu elenco 
a presença das estrelas do métier Isabella Martins, 
Britney Bitch, Pamela Pantera, Big Macky e Falcon. 
Em 2017, foi a vez da referência chegar ao Distrito 
Federal. Com a missão de repaginar as suítes do 
Motel Altana, em Sobradinho (DF), a arquiteta 
brasiliense Cristina Bertozzi declarou à imprensa 
que, após fazer uma pesquisa sobre os fetiches dos 
brasileiros, descobriu que os “motivos policiais” 
despertavam curiosidade e prazer. Com isso, a Lava 
Jato inspirou a decoração de um quarto específico 
com grades de ferro e recortes de jornais e revistas 
em referência às investigações. Imagens de Del-
tan, Lula, Dilma e de outros nomes envolvidos na 
operação estavam expostas como adorno.

Em paralelo aos prazeres da gula e da carne, 
o repertório lavajatista de imagens seguia outro 
caminho: o da identificação das ruas. Todo he-

Imagens de  
um Judiciário 
dos desejos   
Como a Lava Jato criou 
a ideia de que realizar 
vontades é fazer Justiça
Grazielle Albuquerque
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nal Federal (STF) com tochas e máscaras brancas 
encobrindo o rosto. Entoavam um grito de guerra: 
“Viemos cobrar, o STF não vai nos calar!”. O epi-
sódio era o ápice de uma série de tensões que, em 
paralelo à Lava Jato, havia colocado o Supremo em 
uma situação de desgaste ímpar.

Desde 2016, em cidades diferentes, pude coletar 
uma série de fotos, cartazes, imagens e frases sobre 
o STF. Referências que estavam em muros, paradas 
de ônibus, praças etc. A maioria com a expressão 

“Com o Supremo, com tudo”, frase dita pelo então 
senador e ministro do Planejamento, Romero Jucá 
(PMDB), no auge do processo de impeachment. Antes 
mais criticado à esquerda, o STF chegou em 2020 
atingido pela extrema direita.

REVIRAVOLTA POLÍTICA
O contexto em torno da frase de Jucá e das tochas 
contra o STF parecem unir duas pontas da disto-
pia. Se voltarmos no tempo e revisitarmos o Moro 
lover’s naquele abril de 2016 é possível ver uma 
frase contra o “comunismo no Brasil” estampada 
no chão do acampamento. Diversas pessoas com 
roupas camufladas e indumentárias com menção às 
Forças Armadas frequentavam o local. Ao combate 
contra o comunismo e à defesa do militarismo se 
somavam essa miríade de elementos em verde e 
amarelo, além de ícones um tanto quanto infantis 
de Justiça e força. Ao fundo, uma trilha sonora 
seguia tocando canções de apelo emotivo como 
Bye bye tristeza, clássico dos anos 1980 cantado por 
Sandra de Sá. Em muitos aspectos, era a semente 
de um espírito “festivo” que se podia ver nos trios 
elétricos e nas manifestações de direita e extrema 
direita que se espalhariam Brasil afora.

Na diversidade de grupos presentes em Curitiba, 
muitos se diziam apartidários. Ah, é claro: havia 
também a pauta da corrupção. Quando indagado 
sobre o tema, o estudante Patrick Ignaszevski, 
que disse estar em manifestações desde 2013, me 

nismo. A partir de um dado momento, as aglome-
rações na Avenida Paulista passaram a contar com 
um carro de som no qual a imagem de Moro era 
estampada na lateral, servindo de painel para que 
seus apoiadores tirassem selfies. Constantemente, 
eles miravam o céu, mimetizando o ícone. 

Em 4 de dezembro de 2016, com o processo de 
impeachment já concluído e Michel Temer (PMDB) 
tendo assumido a presidência da República, ocor-
reu uma das mais significativas manifestações 
pró-Lava Jato em São Paulo. Resgatei do meu ca-
derno de anotações a observação: “O apoio da 
manifestação não é à Justiça como um todo, mas 
em específico à Lava Jato. O Supremo está fora dis-
so. Aliás, essa sensação já tive quando entrevistei 
algumas pessoas em Curitiba durante o impeachment 
e agora só confirmo: sim, as pessoas conhecem o 
Supremo e o vêm como um tribunal político. A Lava 
Jato passa ao largo dessa ideia de política. Se eu 
fosse o Supremo ficaria atento, não seria estranho 
daqui a pouco ver cartazes pedindo a cabeça de 
alguns ministros”.

Era a Justiça antagonizando a si própria. Parecia 
que o Papai Noel lynchiano ressurgia em minha 
frente tal como o Mestre do Magos, do desenho 
Caverna do dragão, novamente apontando a fenda 
entre o delírio e o real. Quatro anos depois, em 
maio de 2020, em plena pandemia mundial, um 
grupo de bolsonaristas autodenominado “300 do 
Brasil” fazia um protesto contra o Supremo Tribu-

Bonecos e 
camisetas: para  
se fortalecer,  
a Lava Jato  
estimulou a criação 
de sua própria 
iconografia
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respondeu: “Eu acredito que a nossa luta aqui em 
frente à Justiça Federal não é somente contra a 
Dilma Rousseff, é contra a corrupção. Nós não 
temos apadrinhados políticos. A Dilma caindo, a 
gente vai lutar contra o Renan Calheiros, contra 
o [ex-deputado federal Eduardo] Cunha, a gente 
está lutando contra o Lula. Então, eu acredito que 
a nossa indignação não é seletiva, ela é contra a 
corrupção como um todo”.

Ao fim de toda a descrição e das aspas, faço um 
corte e destaco: percebam, naquele momento, que 
em nenhuma das falas capturadas ou notas toma-
das Bolsonaro aparece como uma figura presente 
no horizonte público. Ainda que ele já habitasse 
o obscuro universo dos grupos de WhatsApp no 
início de 2016 e ao longo daquele ano, nos diversos 
eventos em apoio à Lava Jato todo o caldo cultural 
girava em torno de Moro e da operação. De lá para 
cá, por algum caminho, esses elementos foram 
deslocados e engolfados pelo bolsonarismo. A per-
gunta é não só como isso aconteceu, mas quais 
as consequências disso para um Judiciário que se 
tornou plebiscitário das ruas.

Se no início de 2016 os integrantes da Lava Jato 
estavam todos juntos nas estampas de camiseta, 
neste outubro em que estamos Moro não é mais 
juiz, Deltan pediu afastamento da Lava Jato e Carlos 
Fernando dos Santos Lima está aposentado do Mi-
nistério Público Federal. Neste lapso temporal, por 
conta de sua condenação, Lula não pôde concorrer 

nas eleições presidenciais de 2018 e Moro se tornou 
o ministro da Justiça do vencedor da disputa, Jair 
Bolsonaro. Um ano e quatro meses depois de assu-
mir o cargo, pediu demissão alegando interferência 
do presidente no trabalho da Política Federal. Essa 
história todos sabemos.

No imponderável ano da graça de 2020, ten-
do como base a atual composição do Supremo, a 
tendência é que as teses da Lava Jato sigam sen-
do desmontadas no Tribunal. Parece que, diante 
dos custos institucionais, alguns integrantes do 
Supremo descobriram o quão perigoso é ter “su-
perpoderes”. Contudo, nunca é demais lembrar 
que o primeiro magistrado a ser representado com 
trajes heroicos foi Joaquim Barbosa, ministro do 
STF (2003-2014) e relator da Ação Penal 470, o 
chamado “mensalão”. A toga de Barbosa trans-
formada em capa do Batman inaugurou essa era 
do avatar de si para o Judiciário.

QUE SOLTEM BARRABÁS!
Tudo isso é curioso porque essa ideia heroica de 
Justiça compõe um quadro atípico em comparação 
com as nossas referências históricas. Em uma das 
cenas mais célebres da literatura e do teatro brasi-
leiros, o julgamento de O auto da Compadecida — texto 
escrito por Ariano Suassuna (1927-2014) em 1955 —, 
temos um Jesus “preto retinto, com uma bondade 
simples e digna nos gestos e nos modos”. Em seu 
posto de magistrado, tanto provoca os réus como 

se condói daquele pequeno bando de pecadores 
à sua volta na hora de proferir a sentença. Seu 
diálogo sincero e ladino com João Grilo é que dá o 
mote da cena. Aliás, é o Grilo, astuto, dono dessa 
esperteza que é a coragem do pobre, que exige ser 
escutado antes de ser condenado. Quando o diabo, 
encarnando o promotor, lhe apresenta a perspectiva 
de danação por conta de sérias acusações, Grilo 
apela e roga a defesa da maior advogada do panteão 
católico: Nossa Senhora, a Compadecida. Está feita 
a cena na qual o ato de julgar se desenrola.

No julgamento, há uma menção explícita à ora-
ção da Ave Maria e às súplicas dos homens diante 
da morte. De pronto, a situação remete à Salve 
Rainha, oração imortalizada nas catequeses: “A 
vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale 
de lágrimas. Eia pois advogada nossa, esses vossos 
olhos misericordiosos a nós volvei”. Lá estão o 
Sertão, a tradição ibérica e não só a misericórdia 
enquanto meio para a salvação, mas todos os ele-
mentos que dão corpo a um julgamento: a acusação, 
a culpa, o dolo, a defesa, a sentença, a apelação, a 
condenação, a indulgência… a lista dos substantivos 
que podem ser ditos é imensa, mas todos eles estão 
em um patamar distinto da rua. São representações 
que se colocam em um momento solene no qual, 
de uma forma ou de outra, um tribunal é composto, 
apartado das vontades corriqueiras.

Mais um passo atrás e as raízes judaico-cristãs 
me remetem à cena de outro julgamento, prova-
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velmente o mais célebre de todos: o do Cristo no 
pretório. É lá que Jesus defronta-se com o hesi-
tante Pôncio Pilatos. Há zombaria e expurgo nas 
acusações, mas os sacerdotes também buscam 
testemunhas, inquerem com escárnio o acusado. 
A condenação é certa. Eis, então, que Pilatos lava 
as mãos. Se a Justiça, no que se entende por equilí-
brio, deixa a cena, pelo menos em sua composição 
preserva-se alguma liturgia, figurativa que seja. 
Curiosamente, quando se despe essa cenografia o 
que surge no primeiro plano é ânimo, o que há é 
a expressão da vontade que corrompe o equilíbrio 
entre acusação, defesa e sentença. “Que soltem 
Barrabás!”, o povo grita. É a voz das ruas.

E o que essas imagens dizem sobre nós? Como 
elas nos tocam? O que tomamos por justo e como 
somos tomados pela Justiça? O historiador e cien-
tista político José Murilo de Carvalho é quem, du-
rante entrevista ao programa Roda Viva (TV Cultura) 
em 2014, talvez ofereça uma das respostas mais 
certeiras a essas indagações. Ao ser perguntado 
sobre o papel da Literatura na História, ele fala sobre 
a imaginação. Em certo ponto, exemplifica falando 
sobre como ler Guimarães Rosa mudou sua ideia de 
cidadania na hora de compor um trabalho: “Tinha 
um episódio no Grande sertão: Veredas, no julgamento 
de Zé Bebelo, quando, de repente, ele está sendo 
julgado e alguém levanta e diz: não! Mas isso aqui 
está errado. Eu participei de um júri em tal lugar e 
não se faz assim. Aquilo me deu um estalo na ca-

beça. A gente está tratando de cidadania no século 
XIX só pensando em voto. Ora, você ser jurado é 
participar mais diretamente do poder do que votar”.

O arremate de José Murilo faz eco em minha 
cabeça em 2020. Parece que as dimensões da ci-
dadania no século XIX me bateram às portas agora, 
enquanto escrevo esse texto. É o Papai Noel me 
piscando os olhos. Em um pulo, volto às mani-
festações em Curitiba, em São Paulo, nos diversos 
locais onde o tribunal e a Justiça desceram às ruas 
de forma pop, heroica e infantil. Ora, você ser jurado é 
participar mais diretamente do poder do que votar, pontuo 
mais uma vez, e tenho vontade de fazer uma hashtag: 
#josémurilotemrazão.

O JUIZ HERÓI
Digressões feitas, respiro, me assento na cadeira 
e pego o bloco de anotações. Revejo o material. O 
que o próprio Guimarães Rosa me diria neste dis-
tópico início de século XXI? Quais as referências 
que encontrei em campo? O que fazer uma tese 
tem em comum com fazer uma reportagem?2 O 
que estar em tantos lugares me disse? O que vi, 
escutei e senti? 

Lembro do som das vuvuzelas. Em todas as ma-
nifestações que fui essa espécie de corneta ensurde-
cedora estava presente. O som irrompe ao fundo nas 
gravações. As cores verde, amarelo e azul mais uma 
vez se repetem, somadas ao preto. Outro elemento 
se repetia: a presença dos super-heróis. Havia 
sempre alguém fantasiado de Homem-Aranha, 
Capitão América, dentre outros. Parecia que o idílio 
do Superman era agora compartilhado pela gente 
comum que cruzava a rua nos domingos em que o 
Brasil ia em festa se manifestar contra a corrupção.

Faço uma espécie de inventário. Na Avenida 
Paulista, muitas tribos. Um bloco pró-Lava Jato 
quase sempre do Parque Trianon até a Estação 

às questões que são impostas a ele pelo contexto 
histórico e social.

Foi meu eterno orientador e amigo Ricardo Jorge 
de Lucena Lucas (UFC), aficionado por HQs, quem 
me esclareceu sobre a questão. Para um artigo 
em conjunto, lá estava o Ricardo a me falar sobre 
como a noção de “super-herói” que temos hoje 
está calcada nos anos 1930. Até então, o máximo 
de heroísmo que circulava pelas comic strips dos 
jornais estava nas peles de personagens de ficção 
científica que habitavam outros tempos e espaços, 
terras longínquas, ou eram inspirados pela litera-
tura pulp. Tarzan (publicado em HQ pela primeira 
vez em 1912), Dick Tracy (1931), Flash Gordon 
(1934), Mandrake (1934) ou Fantasma (1936), por 
exemplo, são todos personagens que, apesar das 
habilidades, ainda não tinham cruzado a fronteira 
do que não é humano.

Foi o Superman, a partir de 1938, o primeiro 
herói com superpoderes. Aos poucos aquele in-
divíduo nascido em Krypton, que luta contra as 
injustiças, passa a ser também a representação 
daquele que possui poderes inexplicáveis, o que 
pode ser pensado a partir do clima de desalento 
do período entreguerras. Aqui vale lembrar que o 
universo dos super-heróis norte-americanos foi 
construído por imigrantes (em especial, judeus) 
que, ainda crianças, foram com suas famílias para 
“fazer a América”. Em muitos aspectos, as vielas 
sujas e violentas dos guetos da Polônia, Romênia, 
Lituânia e Rússia se refletiam na vida de dura de 
Nova Iorque. 

Fato é que editores, desenhistas e distribuidores 
que construíram os primeiros super-heróis nos 
Estados Unidos compuseram uma geração formada 
na rua, ganhando a vida no troco, com trabalho pe-
sado ou em gangues. As tintas das primeiras revistas 
em quadrinhos nasceram junto da impressão de 
publicações pornográficas e na ressaca da Lei Seca 
(1920-1933). Curiosamente, seus heróis emulam 
boa parte desse fetiche do indivíduo que cruza a 
fronteira da lei para realizar uma vontade. Uma 
geração que não teve adolescência pulou da infância 
para a vida adulta e emulou a promoção pessoal do 
sujeito sobre o Estado. Aqui é o Batman, personagem 
criado em 1939, que nos acompanha. Se nele não há 
superpoderes, decerto existe o indivíduo que pode 
mais do que as estruturas burocráticas. Não à toa é 
o comissário Gordon quem aciona um imenso sinal 
no céu de Gotham City quando precisa de ajuda. 

Essa ideia do heroísmo talvez seja a que explique 
uma Justiça pop, individual e voluntariosa. Make 
yourself! Make America great again! É um trajeto que 
mostra como fomos nos afastando da advogada, a 
Compadecida, e de seu auto. Saímos de uma repre-
sentação que, mesmo com falhas e estratagemas 
próprios, nos levava a um certo ideal de equilíbrio 
e justeza, para algo que — repito — é mais relativo à 
gula e à carne (do “moroango” à produtora Brasi-
leirinhas), ao fetiche e à libido. Para pensar o herói 
infantil brasileiro de hoje a dica parece ser o lema 
do Superman: Justiça e liberdade, acima de tudo. Aí está 
a simplicidade do bem contra o mal, a polarização.

Escrevo, fecho os olhos, vejo o Papai Noel lyn-
chiano e escuto Sandra de Sá cantando: Eu não tô 
aqui pra sofrer (bye, bye tristeza)/ Vou sentir saudade pra 
que? (bye, bye tristeza)/ Quero ser feliz/ Bye, bye tristeza não 
precisa voltar. É a realização do desejo.

NOTAS 
1. Tradução livre feita pelo Pernambuco. No original: 
“Instead of reinvention, the crisis of political repre-
sentation has given rise to its most pernicious figure: 
that of a saviour of the nation. The judge could have 
refused to accept the role of hero. Instead, he has 
risen to the occasion. Side-stepping his official role, 
he expressed his gratitude for the ‘kindness of the 
Brazilian people’ and declared it: ‘important that the 
elected authorities and political parties listen to the 
voice on the streets’”. O texto de Eliane Brum está 
disponível em: theguardian.com/commentisfree/2016/
mar/18/brazil-judiciary-democracy-sergio-moro-im-
peach-dilma-rousseff
2. Muito das informações coletadas e das experiências 
vividas presentes nesse texto ocorreram durante o 
desenvolvimento da tese Justiça e política: Um estudo 
sobre a comunicação do STF (1988-2004), defendida 
em março de 2019 na Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp).

Com a Lava Jato, 
passamos a  
uma ideia de 
Justiça mais  
ligada ao fetiche  
e à libido que  
ao equilíbrio
Brigadeiro. Na outra ponta, entre o Trianon e a Rua 
da Consolação, os que eram críticos à Lava Jato.  
Nas margens, toda a sorte de ambulantes, artistas, 
curiosos e alguns poucos desavisados. No meio, 
cortando a avenida e acompanhando a ciclofaixa 
ficavam alguns grupos monarquistas abraçados à 
bandeira com o brasão do Império. Muitas pessoas 
com cartazes contra o Congresso e o STF.

Em frente à Bomboniere Paulista, também perto 
da Estação Brigadeiro, um toldo com um equipa-
mento de som tocava clássicos dos anos 1970 e 
1980. Nos dias de manifestação, entre os habitués se 
viam senhoras de collants também nas cores nacio-
nais, no passo de Billie Jean is not my lover/ She’s just a 
girl who claims that/ I am the one/ But the kid is not my son. 
Michael Jackson era sempre uma sensação. Parecia 
reviver algo comum e esquecido entre todos. 

Vi isso se reproduzir em especial no ano de 2016, 
durante o processo de impeachment, mas não somen-
te. Tempos depois, as ruas continuavam a ter seu 
carnaval. É um mar e, embora eu saiba que a Ave-
nida Paulista tem comportamento próprio, penso 
sempre na metáfora dos indivíduos dispersos na 
multidão e isso me lembra exatamente a expressão 
da vontade popular, a Justiça enquanto manifes-
tação do desejo. Longe do rito dos julgamentos, 
talvez não surja apenas a ideia do juiz-herói, mas 
haja também um deslocamento da manifestação 
de poder para o indivíduo que, diante da crise do 
Estado, se vê na posição de responder, ele mesmo, 
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FLÁVIO PESSOA

CONSTELAÇÕES
Antônio Xerxenesky

ÀS
22 horas apagavam as luzes e só assim eu sabia 
que horas eram. Gritos sempre vinham da minha 
direita, gritos que se alternavam com choros so-
litários e desesperados, e eu me perguntava se a 
pessoa que gritava era a mesma que chorava. O 
ruído tornava o período da noite — que só existia 
como uma abstração, pois não havia janelas que 
filtrassem a luz do sol, e tínhamos que supor que 
era noite porque as lâmpadas fluorescentes eram 
desligadas — o mais longo.

À minha esquerda só havia uma outra cela, e 
por alguns dias pensei que ninguém estava preso 
ali, pois tudo o que eu ouvia era o silêncio. Mas, 
certa noite, pouco depois de mergulharmos na 
escuridão, quando ninguém sentia sono, por 
mais que o tédio na cadeia fosse brutal, uma 
voz me chamou.

“Por que você está aqui?”, perguntou a voz femi-
nina, num sussurro que mal conseguiu ultrapassar 
a parede que nos separava.

Demorei um tempo para reagir. Levantei-me do 
colchão sem lençóis, caminhei até a parede cinza 
e dei duas batidas nela. Aguardei. Duas batidas 
vieram de resposta.

“Por que você quer saber?”
“Passar o tempo. Conhecer os vizinhos.”
“Assassinato”, suspirei.
“Ah.”
“E você?”
“Também.”
“E você é culpada?”
“Ninguém aqui é culpado.”
“No sentido de que nenhum preso admite a cul-

pa”, perguntei, coçando a barba que tinha nascido 
nesses dias, “ou…”

“No sentido de que não matei ninguém, não 
cravei a faca nas costas de uma pessoa, não dei um 
tiro de espingarda na cabeça de outro ser humano, 
não envenenei, não estrangulei…”

“Ah. Eu também não. Senão teriam me botado 
em uma cela das cidades-presídios. Junto com a 
turma do dolo.”

O riso discreto dela ecoou pelo corredor.
“E o que foi que você fez?”, ela me perguntou.
“Troquei o aquecedor do banheiro. Você?”
“Contei uma piada.”
“É uma tecnologia e tanto”, eu disse, e no silêncio 

soube que ela concordava. Assim, comecei o relato 
de como tinha ido parar na cadeia.
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***

Eu tinha saído feliz do banho matinal, contente 
com a temperatura perfeita da água, passei o de-
sodorante, vesti uma calça e uma camiseta limpa, 
e enquanto tirava dois ovos da geladeira, escutei a 
campainha tocar. Abri a porta e em cinco segundos 
estava algemado. A primeira reação, instintiva, 
impressa nos nossos neurônios mais primitivos, 
é a de perguntar “O que foi que eu fiz?”. Os guar-
das sorriram; estavam acostumados a perguntas 
bobas dessas.

Na delegacia, o comissário me conduziu a uma 
sala, onde uma tela de 70” oferecia a reconstrução 
do meu crime. 

Querendo economizar um pouco de dinheiro, 
decidi trocar eu mesmo o aquecedor do banheiro. 
Usei um guia em vídeo na internet para fazer as 
ligações elétricas. Porém, devido à minha incom-
petência, alguns fios errados desencadearam uma 
queda de energia em todo o prédio. Cinco andares 
acima, na cobertura, uma senhora de setenta anos 
se preparava para descer as escadarias. Graças à 
falta de luz, a mulher rolou pelos degraus. 

Ah, foi ela quem morreu?, perguntou a voz na cela 
ao lado.

Não. Os dispositivos instalados no cérebro e 
coração emitiram um alerta para o hospital mais 
próximo e também para o filho dela, que morava 
a cinco quilômetros dali. O filho entrou em pânico 
e dirigiu em alta velocidade pelas ruas. Acabou 
sofrendo um acidente quando chegava na quadra 
do prédio da mãe, o meu prédio.

Certo, então foi o filho da senhora que caiu da escada quem 
morreu?, perguntou a voz na cela ao lado.

Também não. Foi o motorista do outro carro 
no qual o filho da senhora colidiu. O filho sofreu 
ferimentos leves. A senhora fraturou o fêmur, mas 
a ambulância chegou lá e cuidou dela.

Ah, expirou a voz na cela ao lado.
Então o investigador do caso solicitou acesso 

aos dados do edifício, a todas as câmeras privadas, 
e também pediu as imagens de satélite da cena 
do acidente, o registro das últimas horas do filho 
da senhora… E de volta à delegacia, alimentou a 
máquina de computação quântica que o governo 
tinha comprado e distribuído para todas as capitais. 
Todas as variáveis foram calculadas. A minha in-
competência com a instalação dos fios provocara 
a morte de um sujeito que dirigia tranquilamente 
pela noite. Pouco importava se a queda de luz tinha 
durado apenas cinco minutos, ou que na manhã 
seguinte o chuveiro tenha cuspido uma água quente 
que massageou minhas costas.

Pedi um advogado. Era meu direito. Os guardas 
que cuidavam de mim sorriram com o mesmo 
sorriso de quando fui algemado. Como se fosse 
possível provar minha inocência.

***

“Quanto tempo você pegou de cana?”, a voz me 
perguntou, e eu achei o termo “cana” fora do co-
mum, como se fosse uma expressão que ela pegou 
emprestado de uma série de TV.

“Três anos. Homicídio culposo por imperícia. 
Você?”

“Só um.”
“Que inveja.”
“Foi só uma piada que eu contei no Twitter.”
“Espero que tenha sido boa.”
“Sim, deram muitas risadas”, ela bufou.
Voltei para meu colchão e deitei a cabeça sobre 

a ausência de travesseiro.
“Não é irônico?”, a voz voltou a falar.
“O quê?”
“Não é irônico”, ela disse, “que a tecnologia que 

nos prendeu — a que elaborou a ligação causal entre 
a sua incapacidade como eletricista e a morte desse 
motorista, entre a minha piada e o suicídio de um 
adolescente na Bulgária que nem fala a nossa língua 
—, a tecnologia que faz as engrenagens invisíveis 
dessa máquina girarem, ela foi desenvolvida gra-
ças à descoberta chocante de que causalidade não 
existe no cerne do universo? Porque uns cientistas 
malditos, analisando o comportamento de par-
tículas que microscópio nenhum enxerga, que 
não conseguem ser representadas com desenhos 
ou gráficos, que meros mortais como eu e você 

nunca vamos entender, esses desgraçados viram 
ali que no mundo minúsculo ação e reação não 
estão ligados da mesma maneira, e chocados com 
essa descoberta, conseguiram instrumentalizar o 
conhecimento da natureza e montaram um sistema 
de processamento mais potente do que qualquer 
coisa já vista até então. E esse superprocessador, 
por sua vez, é capaz de refazer as ligações invisí-
veis do nosso mundo. Onde nós vemos pontos, a 
máquina enxerga constelações. Para você foi um 
fio errado, para a máquina, uma ligação direta entre 
esse acidente de carro e o seu banho quente…” 

“A falta da lógica causal do comportamento das 
partículas foi transformada em motor para a má-
quina de enxergar causalidades na nossa sociedade. 
Esse é o seu argumento?”

“Um bom resumo. Eu já sei o que você vai me 
dizer. Você é novo aqui. Está só há seis dias. Você 
vai dizer que isso é besteira. Que os cientistas não 
sabiam de nada. Um cientista apenas descobre 
como funcionam as leis da natureza. A utilização 
das suas epifanias é coisa do governo, do exército. 
Quem descobriu a fissão nuclear não é responsá-
vel por Hiroshima. Quem descobriu a dinamite, o 
grande Nobel, não carrega o fantasma de milhares 
ou milhões de pessoas. E qual vai ser o seu argu-
mento? Eu sei: seu argumento será ‘não há ligação 
causal entre a descoberta do cientista e a utilização.’ 
Ninguém sabe de nada nunca. O seu argumento 
esconde a pior mentira de todas. Ele insinua que 
somos todos inocentes. Não é? Que somos puros. 
E sabe o que essa máquina nos mostra? Que somos 
culpados. Que sempre somos culpados. Desde 
que nascemos. Todos nós carregamos essa culpa. 
Todos nós carregamos um genocídio nas costas. 
A máquina só nos mostrou isso. Estabeleceu as 
ligações que ninguém enxerga. Os cientistas de-
vem ter calculado isso nos seus aceleradores de 
partículas. O mundo é assim, tanto microscópico 
quanto macroscópico. Hermes Trimegistus. O que 
está em cima é como o que está embaixo. O que 
está dentro é como o que está fora.”

Ela pausou o discurso para recuperar o fôlego. 
Tempo o suficiente para que eu interrompesse:

“Há quanto tempo você está aqui?”
“Nove meses.”
“Falta pouco para sair, então.”
“Sim. Mas do que adianta?”
Voltei a me sentar na cama. Em alguma cela à 

minha direita, o homem que varava a noite gritando 
dava seus primeiros berros.

“Viu só?”, ela perguntou.
“O quê?”
“O homem dos gritos. Ele entendeu. Eu passei 

por isso. É a crise dos seis meses. Você vai passar 
por isso também. Questão de tempo. Não se preo-
cupe. Depois, você mal consegue se lembrar desse 
período. Parece que foi outra pessoa quem gritou. 
Você não reconhece a sua voz.”

“O que você vai fazer quando sair?”, perguntei, 
tentando desviar do assunto.

“Ser presa de novo.”
“Como assim?”
“O próximo estágio dessa tecnologia será detectar 

comportamentos perigosos. O Estado já tem todas 
as nossas informações. Nós somos obrigados a usar 
redes sociais para existir no mundo e nós alimen-
tamos a nuvem com todos nossos pensamentos. 
Usamos relógios monitorando nossos sinais vitais, 
chips no cérebro para regular o fluxo de serotonina… 
Basta um computador potente o suficiente capaz 
de processar todos esses dados. E aí vão saber o 
que estamos pensando e tramando. E sabe o que 
vão descobrir de mim?”

“O quê?”
“Que eu quero estrangular todos os cientistas. 

Assim como nós fomos presos, eles também me-
recem arcar com a responsabilidade. Mas não. Eles 
têm imunidade, foro privilegiado nessa história.”

“Eu não consigo imaginar você matando al-
guém.”

“Você nem está me enxergando”, ela riu. “Você 
nunca me viu. Eu sou só uma voz vindo da parede.”

“Eu não consigo me imaginar matando alguém.”
“Eu nunca mataria ninguém. É só raiva. Mas logo 

a máquina vai interromper isso.”
Naquela noite morna, conseguia escutar a 

respiração acelerada do outro lado da parede. 
Olhei para os tijolos e tentei imaginar como era 

A mecânica 
quântica 
trabalha com 
um universo 
microscópico 
que não atende 
aos mesmos 
padrões 
de causa e 
efeito que 
conhecemos na 
física clássica. 
Existem 
cálculos que 
são feitos 
dentro de 
margens de 
erro justamente 
porque a 
incerteza é 
um princípio 
fundamental 
nessa ciência. 
Computação 
quântica, 
informação 
quântica e 
criptografia 
quântica 
são algumas 
das áreas de 
pesquisa que 
se desdobram 
da mecânica 
quântica.
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a pessoa com quem eu conversava. Uma mulher 
de que idade? A voz não fornecia pistas. Mas algo 
no discurso dela, sim (ela devia ser muito jovem). 
Com certeza nasceu após a chamada geração 
dos traumatizados, composta por pessoas que 
perderam algum ente querido durante a Primei-
ra Grande Pandemia, devido ao desrespeito e 
ignorância científica que se tornaram regra não 
apenas entre os líderes mundiais como entre 
os cidadãos, que fabricavam notícias falsas a 
respeito de vacinas e medicamentos ineficazes. 
E os cientistas, antes tão poderosos, assistiram 
a tudo, e por mais que gritassem, suas vozes 
eram abafadas e engolidas pelo ruído violento 
da estupidez.

“Qual é a sua idade?”, perguntei.
“Do que importa?”
“Só queria confirmar uma suspeita. De que você 

é da geração pós-19.”
Ela ficou quieta.
“Você não vivenciou em primeira mão a tragé-

dia que é um planeta inteiro rejeitando o método 
científico.”

“Bom, você não sabe a minha idade”, ela disse, 
“mas eu sei a sua.”

“Escuta. Ao invés de perseguir quem descobriu 
as regras da natureza que permitiram o desenvol-
vimento da computação quântica, não seria mais 
fácil atacar as empresas, os CEOs bilionários, os 
governantes? Aqueles que perverteram a máquina? 
Não seria interessante sonhar em cobrir de quero-
sene essas celas e tocar fogo no sistema carcerário, 
até que todas as prisões virem ruínas com grades 
meio derretidas?”

“Eu sabia que você ia usar esse argumento…”, 
ela disse. “Nunca é fácil separar o que é obra do 
exército do que é obra da ciência. Sem guerras não 
teríamos avanços médicos. Sem espionagem não 
teríamos internet. Tudo é indissociável.”

“Mas não foque nas descobertas e avanços. É fácil 
saber quem lucra com isso. Os bilionários adoram 
se exibir nas capas de revistas para mostrar suas 
fortunas. Quando eu era jovem, lembro de ver todos 
esses CEOs de braços cruzados enquanto as redes 
sociais que pariram destruíam destruírem uma 
democracia por vez. E eu tentei me afastar disso, 
apagar meus perfis, viver à margem da estupidez, 
mas não adiantou nada, foi um só movimento 
individual de recusa. Hoje eu me pergunto por que 
não nos revoltamos de forma coletiva. Por que não 
incendiamos aquilo tudo.”

“É um pensamento bonito. Dá para ver que você 
também vai ser preso em breve. Logo que sair. Não 
tenha dúvida.”

“Eu não tenho raiva.”
“Ainda não.”
“Sabe, antes de eu ser um eletricista frustrado, 

fui professor de Física no colégio.”
“Um professor de Física que não sabe encaixar 

o fio amarelo no lugar certo?”
“Eu sempre tentava convencer meus alunos da 

beleza da ciência.”
“Ah, por isso você ainda se presta a defender 

essa gente.”
“Você fala como meus alunos. Um monte de 

adolescentes perdidos, que não faziam ideia do 
que cursar na faculdade. E na maior parte do tempo 
que trabalhava de professor, é claro, eu semeava 
no deserto.”

“Não é sua culpa. Na verdade, um adolescente 
mal sabe quem ele é.”

“Isso. Mas eu tinha sido contratado para dar aulas 
e queria fazer um bom trabalho. Pagava mal, mas 
era a função que me cabia. E os alunos em geral 
acham mecânica clássica um saco. Mas quando 
chegamos na mecânica quântica, alguns poucos 
se empolgam, mesmo sem entender quase nada. 
Eu conto aos alunos de Heisenberg, da ideia de 
que só é possível saber a posição de um elétron 
quando o observador está presente em cena… E 
sabe o que um aluno me perguntou um dia?”, falei, 
e sem esperar a resposta, prossegui: “Que isso era 
prova de que os seres humanos são especiais, que 
nós temos um papel no universo, que nem tudo é 
vazio de significado. Que há um sentido por trás 
do absurdo.”

“Ele chegou a essa conclusão em uma aula de 
Física?”

FLÁVIO PESSOA
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que talvez nem morasse na mesma cidade? Você 
não compreende as lógicas da causalidade. Nenhum 
ser humano entende. Só a máquina.”

“Isso é absurdo.”
“Toda lógica vista por um elemento de fora parece 

ilógico. Para mim é óbvio e, como se dizia antiga-
mente, está escrito nas estrelas: ao ser professor 
desse aluno, você mesmo se jogou dentro dessa 
cela. O labirinto é circular.”

Senti um formigamento nos dedos das mãos e me 
apoiei contra a parede. Depois, fui tomado por uma 
pressão no peito e pensei que pudesse desmaiar. 
Resolvi me deitar no chão. Meu coração surrava as 
minhas costelas. 

“Computação quântica… esse é o motor da má-
quina…”, prosseguia a voz,  “deveriam chamar de 
computação paranoica…”, e a voz dela vinha em 
espasmos e suspiros, “a máquina encontra o sen-
tido… nós a moldamos… nós a alimentamos… nós 
vemos um mundo sem sentido… ela enxerga a lógica 
por trás de tudo… eis a paranoia… eis a gratificação 
da paranoia… encontrar que tudo está ligado… que 
existe uma ordem…”

O barulho de um cassetete golpeando as grades 
me fez levantar em um salto.

“Silêncio aí!”, gritou o guarda, e ele caminhou até 
a minha cela. Eu tinha conseguido me apoiar nos 
cotovelos e estava recostado contra o colchão. O 
guarda colocou o braço entre as grades e abriu a mão, 
revelando um comprimido em formato de losango.

“O que é isso?”
“Seu monitor de sinais cerebrais indicou possível 

crise de pânico. Trouxe um ansiolítico. Por favor, 
ingira em seco na minha frente. Ordens lá de cima.”

Engoli o medicamento. O guarda desapareceu 
silenciosamente. Em poucos minutos, sentia a 
escuridão ganhar contornos brumosos, como se 
eu afundasse em uma nuvem arroxeada. 

“Boa noite”, a voz do outro lado disse num tom 
apaziguador. “Desculpe ter deixado você nervoso.”

“Está tudo bem, não se preocupe”, consegui res-
ponder, pouco antes do sono me dominar. “Afinal 
de contas, todos somos culpados, não é?”

Talvez eu já estivesse dormindo, mas juro que 
escutei-a chorando.

Antônio Xerxenesky é escritor e tradutor, autor, 
dentre outros, de As perguntas e F, este último fina-
lista do Prêmio São Paulo de Literatura e primeira 
seleção do Prix Médicis Étranger

“Sim. Disse que era prova de que se o observador 
é capaz de influenciar o cerne da matéria, nós temos 
um poder especial, uma centelha de divindade.”

“Caramba. E esse aluno desistiu da faculdade e 
entrou para a Igreja?”

***

Coisas que eu não disse à voz do outro lado do muro: 
que, para mim, a humanidade vive em um movi-
mento pendular que vai do absoluto desencanto 
com o mundo, quando negamos toda metafísica, 
toda religiosidade, toda magia, toda superstição, 
quando olhamos para uma mesa e dizemos: isto 
é uma mesa; quando olhamos para o céu e dize-
mos: podemos calcular a distância que as estrelas 
se encontram de nós para concluir que se trata de 
uma distância intransponível; quando olhamos 
para outro ser humano e sabemos que não passa de 
um amontado de carbono, hidrogênio, nitrogênio, 
oxigênio, cálcio e fósforo; quando nos perguntamos 
por que estamos na Terra, por que somos o que 
somos, por que nascemos neste corpo, por que 
estamos acordados e controlando este ser humano, 
e a resposta é: por um acidente biológico; a resposta 
para a consciência se encontra na química peculiar 
do cérebro; nesse momento habitamos o mundo 
em pleno desencanto, e isso ocorre mais ou menos 
de cinquenta em cinquenta anos, e agora, nessa 
cadeia, vivenciamos esse momento da história, 
e parece absolutamente lógico para os líderes da 
sociedade que estejamos presos. A máquina orde-
nou; a máquina não mente. 

Mas é quando o pêndulo está nessa posição que 
ele começa a ganhar momentum, e logo será atirado 
pela força da gravidade para o lado oposto. Pensa-
mentos irracionais começam a fermentar; alguém, 
em algum lugar do globo, começa a praticar ma-
gia, enfrentando todas as barreiras de ceticismo 
que impomos a nós mesmos; alguém, em algum 
outro lugar, insiste que as teorias da neurociência 
não dão conta de explicar por que estamos vivos 
e por que morremos e o que acontece depois que 
nosso coração para de pulsar; alguém contempla 
o que é vendido como lógico e tudo o que enxerga 
é a pobreza e a feiura do materialismo; o pêndulo 
começa a se deslocar. 

O problema é quando chegar ao outro extremo, 
quando os cientistas são vistos com desconfiança, 
quando tudo parece teoria da conspiração porque 
não somos capazes de conectar as peças do quebra-
-cabeça às quais temos acesso, quando a ignorância 
vira um valor em si, quando os cadáveres começam 
a se acumular nas calçadas.

Esse aluno brilhante que tive entendeu tudo isso 
desde adolescente. Ele compreendeu o movimento 
pendular que nos condena enquanto sociedade 
e, graças ao seu talento prodigioso com conceitos 
abstratos e matemática, ele sonhou em romper o 
ciclo, em buscar os pontos de contato entre física e 
metafísica, ciência e filosofia. Não foi o primeiro, é 
óbvio, e não será o último. Mas não, ele não entrou 
para a igreja, querida voz que me faz companhia 
nesta noite longa e interminável. Não. O que o 
estudante fez foi o seguinte:

***

“Curiosamente, ele me escreveu alguns anos atrás. 
Estava fazendo um Doutorado em Mecânica Quân-
tica e queria me agradecer. Disse que, se não fosse 
por mim, nunca teria seguido carreira na área. 
Que era uma tragédia o fato de que professores de 
Ensino Médio nunca recebiam crédito pelo papel 
prestado à sociedade. Enfim. Uma mensagem de 
agradecimento muito bonita.”

A voz pigarreou do outro lado da cela e me dei-
xou em silêncio por minutos. Pensei que tinha 
dormido. Até que ela ressurgiu, num tom irritado, 
quase furioso.

“Você percebe o que você fez?”
“O quê?”
“Talvez ao levar esse menino para estudar Física, 

você tenha ajudado a construir a máquina que 
agora nos prendeu.”

“Não… Extremamente improvável…”
“Ah é? Improvável como uma instalação ruim de 

um aquecedor gerar a morte de um desconhecido 

A pesquisa científica 
que inspirou essa 
história é do professor 
Rafael Chaves, físico 
e pesquisador do 
Instituto Internacional 
de Física da 
Universidade Federal 
do Rio Grande do 
Norte (UFRN). 
Sua pesquisa se 
insere na interface 
entre a Mecânica 
quântica e teoria 
da informação, 
causalidade e 
aprendizagem de 
máquina. Com 
apoio do Instituto 
Serrapilheira, seus 
trabalhos mais 
recentes buscam 
entender como e 
porque nossa intuição 
sobre relações de 
causa e efeito deixam 
de valer no mundo 
microscópico, regido 

por efeitos quânticos. 
Além de seu  
aspecto fundamental, 
essa nova forma 
de entender a 
causalidade tem 
aplicações práticas, 
por exemplo, na 
criptografia quântica, 
na qual a segurança 
da nossa informação  
é garantida,  
a menos que um 
hacker possa violar  
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da física. A partir  
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a autoria de seus  
livros, sua “não 
identidade”, como 
definiu em entrevista. 

Além do falso 
anonimato, nota-se que 
o autor faz questão de se 
colocar logo no início de 
Sol artificial. A primeira 
narrativa, A carta, inicia- 
-se com a frase “Eu sou 
J. P. Zooey e certa vez 
recebi uma carta” —  
logo uma carta, item tão 
pessoal da comunicação 
entre as pessoas. Dessa 
maneira, parece criar 
uma relação íntima com 
o leitor, abrindo mão 
de parte de sua própria 
privacidade. No entanto, 
essa carta não é de sua 
própria autoria, mas 
de uma outra pessoa, 
referida apenas como 
“o autor”. É como se 
Zooey mantivesse seu 
anonimato e o daquele 
que se correspondeu 
com ele, e faz isso como 
um crítico interessado 
sobretudo nas intenções 
do autor. Ao fim, revela- 
-se que a carta foi 
enviada para si mesmo 
cinco anos antes. 
Esse primeiro texto é 
ilustrativo do jogo de 
identidades e ideias que 
permeia todo a obra. 
Por ele o autor anuncia 
que seu livro seria, na 
verdade, uma compilação 
de textos de juventude, 
da época em que mandou 
a carta para si mesmo,  
e outros mais recentes. 

Com frequência, obras 
ditas experimentais 
são, na verdade, um 
jogo cujas regras o leitor 
tem dificuldade de 
entender com rapidez. 
Sol artificial, primeiro livro 
do argentino J. P. Zooey, 
pode ser um desses 
casos, revelando-se 
um passatempo mais 
audacioso do que o 
leitor poderia imaginar. 
Publicada em 2009, 
a obra, composta de 
doze narrativas curtas 
e intrigante para seus 
leitores à época, é 
agora lançada no Brasil 
pela DBA Editora, em 
tradução de Bruno 
Cobalchini Mattos. O 
mistério dessa publicação 
começa já pelo nome 
de seu autor, que não 
tem origem hispânica 
e, ao mesmo tempo, 
remete-nos a Franny & 
Zooey, de J. D. Salinger. 
Trata-se, em realidade, 
de um pseudônimo, que 
suscitou a curiosidade 
dos críticos desde o 
começo da carreira do 
escritor, algo semelhante 
ao caso de Elena 
Ferrante. A diferença  
é que o argentino Zooey 
deu as caras por fotos 
suas em jornais ou pela 
internet afora após o 
período de dez anos. 
Manteve-se, no entanto, 
a distinção entre sua 
identidade como o 
professor universitário 
Juan Pablo Ringelheim e 

Na narrativa seguinte, 
O refrão, destaca-se 
de imediato um dos 
principais temas da  
obra: a tecnologia. 
Esse texto também é o 
primeiro que apresenta 
o formato ficcional 
de reportagem com 
entrevista, majoritário no 
livro. Aqui, o entrevistado 
é “Umberto Matteo, 
imigrante do futuro”, 
um homem que é 
tratado como doente, 
internado em um hospital 
psiquiátrico e objeto de 
pesquisas de psicólogos 
da Universidade de 
Buenos Aires. É uma 
de várias personagens 
que foram fortemente 
afetadas por alguma 
inovação tecnológica e 
que tentam relatar essa 
experiência. O impacto 
pela tecnologia também 
está elaborado em O 
melancólico grito de um Giga 
prestes a cair da cabeça de 
um alfinete, construído no 
formato de reportagem 
com entrevista como o 
anterior, apesar do título 
que soaria deslocado 
na maioria dos jornais. 
O começo dessa 
narrativa é semelhante 
a um nariz-de-cera, 
expressão do jargão 
jornalístico que denota 
uma abertura prolixa 
que atrasa a entrada no 
assunto de um texto. 
Aqui a conversa é com o 
doutor Diego Grenstein, 
que libertou “o primeiro 
campo de concentração 
informático”, “descoberto 
no interior de um 
computador doméstico na 
Polônia, em 27 de janeiro 
de 2007”. O entrevistado 
responde questões 
como um cientista e um 
investigador criminal, 
explicando como bytes são 
acumulados e duplicados 
em um campo, em 
condições que os levam 
à fusão em uma massa 
com “a aparência de um 
sol em miniatura, com 
uma concentração de 
energia poderosa”. Esse 
agrupamento, o Giga,  
em letra maiúscula, emite 
uma frase aos cientistas: 
“queijo de pássaro 
azul”. Esses elementos, 
certamente muito 
enigmáticos, são bastante 
repetidos e reelaborados 
ao longo de Sol artificial, 
criando-se um sentido 
pela relação entre  
as narrativas.

Para além da tecnologia, 
tema também em O deus 
do oceano lúdico, A questão 
Hamlet e A pergunta pelo 
click, outro assunto de 
relevância é a filosofia. 
Em Histeria e capitalismo 
afetivo, por exemplo, a 
terminologia própria do 
pensamento de Deleuze 
e Guattari é usada pelo 
autor para elaborar um 
texto que funciona como 

um ensaio ficcional. Com 
exemplos inusitados e 
conclusões exageradas, ele 
emula, de certa maneira, 
um tipo de filosofia que 
se tornava mais popular 
em universidades 
latino-americanas. O 
texto também se torna 
na prática uma prova do 
interesse do autor por 
“filosofias estranhas e 
terapias para o mundo, 
de boca fechada”, como 
o Zooey de cinco anos 
antes diz em carta para 
o Zooey autor de Sol 
artificial. Em conjunto com 
a religião, o pensamento 
filosófico também figura 
em Tenho três filhos, Morrer no 
céu e Como um sol artificial. 
Nesses textos, além da 
tecnologia, são elementos 
importantes a televisão, 
graças a “reality shows 
como Big Brother”, e a 
internet, presente pela 
“moda dos blogs” e pelas 
“autobiografias precoces”. 
Zooey é um autor que, 
tendo se iniciado em 
blogs, dialoga o tempo 
todo com esse formato  
mesmo em livro.

É no mínimo curioso 
que Sol artificial seja 
publicado no Brasil 
precisamente neste 
ano, quando a China 
anuncia o lançamento 
de um dispositivo, 
o tokamak HL-2M, 
popularmente chamado 
de “sol artificial”. Ele será 
capaz de produzir uma 
fusão nuclear, como faz 
o sol, que talvez possa 
ser aproveitada como 
fonte de energia limpa. 
No livro de Zooey, esse 
dispositivo é mencionado 
indiretamente, por 
referências à fusão, a 
um sol artificial ou à 
energia, como vimos. 
Apesar de sua brevidade, 
Sol artificial tem uma 
concentração de ideias de 
alta complexidade, em 
um evidente contraste 
entre o avanço científico e 
tecnológico e os problemas 
sociais e políticos. Dez 
anos após sua publicação, 
dada a nossa realidade, 
esse jogo parece se tornar 
cada vez menos estranho.
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BLACK BAZAR
O protagonista deste romance veste-se como um 
dândi africano, à moda de uma sociedade fundada 
na República Democrática do Congo, nos anos 
1960, para destoar da pobreza que arrasava o país 
e para atacar os governantes da nação. Após ser 
abandonado por sua companheira, ele resolve 
escrever um diário das experiências e sentimentos 
que a separação despertou. A narrativa reelabora 
o discurso sobre a identidade dos imigrantes na 
França. Tradução de Paula Souza Dias Nogueira.
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SENHORES DO ORVALHO
Manuel é um lavrador que, após morar em Cuba 
e conhecer a articulação entre trabalhadores de 
lá, passa a vislumbrar e agir para alcançar novas 
possibilidades de vida para seu povoado natal, 
no Haiti, onde volta a morar. A obra é assinada 
por Jacques Roumain (1907-1944), escritor 
conhecido por trabalhar com as sonoridades 
e ritmos do créole, o que conferiu um caráter 
paradigmático às suas narrativas — dentre as 

quais este livro ocupa lugar 
de destaque. Tradução de 
Monica Stahel.

OS DONOS DA TERRA
HQ que conta a trajetória de luta dos 
Tupinambá da Serra do Padeiro (BA) pelo 
território ancestral que ocupam. Fruto de 
extensa pesquisa antropológica, a obra traz, em 
sete narrativas, a memória, o laço comunitário 
e a cosmovisão dos Tupinambá — elementos 
que fundamentam o combate que eles travam 
de forma constante contra as elites e o poder 
estatal. O roteiro é de Daniela Alarcon, que 
assina, também, a pesquisa junto com Glicéria 

Jesus da Silva. A arte é de 
Vitor Flynn Paciornik.

Autor: Jacques Roumain
Editora: Carambaia
Páginas: 240
Preço: R$ 79,90

Autores: D. Alarcon, V. Paciornik 
e Glicéria J. da Silva
Editora: Elefante
Páginas: 172
Preço: R$ 39,90

Palavra a palavra, 
vamos entendendo quem 
são essas mulheres, 
em que ponto suas 
vidas se encontraram 
e de que rupturas elas 
estão tentando escapar 
ao atirar para longe 
tantos estilhaços. Maju 
é a babá da menina, 
membro do “Exército 
de Branco” — como sua 
patroa chama as babás da 
classe média alta que se 
encontram na pracinha da 
vizinhança. Já Fernanda 
é uma publicitária bem- 
-sucedida, casada, mãe 
de Cora, lidando com um 
acontecimento prévio ao 
rapto que mudou sua  
vida completamente.

A partir disso, qualquer 
informação sobre o enredo 
pode atrapalhar a diversão 
da leitura. Vale a pena dizer 
que este livro pode ser lido 
como um romance que 
discute alguns dos lugares 
ocupados pela mulher 
brasileira contemporânea. 
Isso ocorre sem que, em 
momento algum, seja 
reivindicado o lugar de 
tratado sociológico. 

A partir de Fernanda, 
todas as outras mulheres 
que aparecem na 
sua frente carregam 
a força imagética do 

espelhamento. O que 
está presente ou ausente 
na imagem reforça e 
transforma a percepção  
da vida de Fernanda. Maju, 
Cora, as mães das colegas 
de escola, Yara, fêmeas 
de macacos e crocodilos, 
todas mostram facetas 
de como mulheres lidam 
com situações de limite 
que a vida impõe, como a 
paixão, o desejo e a traição, 
a sexualidade. 

Fernanda é a cabeça 
capaz de tiradas marcantes, 
como o momento em que 
entende que a ironia de 
se questionar “como Yara 
tinha aguentado aquela 
fábrica de supositórios 
poéticos”, mencionando 
uma personagem 
secundária que ensaia uma 
poesia ruim no meio de um 
comentário do cotidiano. 
Suíte Tóquio, o título genial, 
é também uma fala de 
Fernanda. O momento  
da descoberta do que é  
a tal suíte é um dos  
melhores do texto.

Giovana Madalosso 
aproxima-se de suas 
contemporâneas Rachel 
Cusk e Olga Tokarczuk 
na sua coragem de levar 
as personagens ao limite 
com absoluta franqueza. 
O segundo romance só 

fortalece o que já sabíamos 
desde Tudo pode ser roubado: 
a matéria de trabalho 
da autora é a mulher 
e suas estratégias de 
sobrevivência em uma sala 
de espelhos. Ela escreve 
com a liberdade de quem 
não está preocupada em 
julgar ninguém. Suas 
mulheres podem chegar 
ao fim do livro loucas de 
paixão, despenteadas, 
dopadas, na borda do 
desespero, mas sempre 
estarão prontas a dar meia 
volta e começar tudo de 
novo. (Socorro Acioli)

“Estou raptando uma 
criança”, diz a narradora 
do romance Suíte Tóquio, 
de Giovana Madalosso, 
agarrando o braço do leitor 
com força e plantando 
a primeira de muitas 
perguntas:  por que ela 
está fazendo isso? Quem 
nos conta tudo é a própria 
babá da menina raptada. 
Na primeira página já 
temos inúmeras dúvidas 
e uma boa narrativa é 
feita disso, expectativas e 
acerto na estrutura. Mas 
não somente. Enquanto 
tentamos descobrir o que 
aconteceu, desfrutamos 
da construção de um texto 
seguro, despretensioso  
e sofisticado do  
começo ao fim.

“Escuto o celular 
tocando, mas resolvo não 
atender”, diz a segunda 
narradora do romance. 
São duas: Maju, a babá, 
e Fernanda, a mãe da 
menina sequestrada. 
Primeiro ponto positivo do 
livro é conseguir criar duas 
protagonistas igualmente 
fortes, mas com vozes 
muito distintas. O livro 
alterna os capítulos entre 
ambas a partir do dia do 
rapto, mas com direito 
 a analepses sempre  
que necessário. 

Reelaborar o futuro Questão de vida

POLÍTICAENTREVISTA

Terra Vista, Terra-Mãe
Autor - Joelson Ferreira de Oliveira
Editora - Chão da feira
Páginas - 27
Preço - Gratuito (em chaodafeira.com)

Entrevista com Achille Mbembe
Autor - Joseph Confavreux
Editora - n-1 edições
Páginas - 9
Preço - Gratuito (em n-1edicoes.org)

Brutalismo é um termo 
arquitetônico que se 
refere a uma forma 
de distribuir forças 
sobre materiais (em 
especial, o concreto) 
para criar formas as mais 
duradouras possíveis. 
Segundo o filósofo 
Achille Mbembe, o 
termo figura o “programa 
que consiste em reduzir 
tudo o que existe à 
categoria de objeto e 
integrá-los à esfera dos 
cálculos”. Em conversa 
com o jornalista francês 
Joseph Confavreux 
traduzida ao português 
por Ana Cláudia 
Holanda, Mbembe 
discute articulações que 
elaborou em seu livro 
Brutalismo (a ser lançado 
pela n-1 edições), e 
pensa velhas questões 
humanas como o futuro 
da razão em uma  
época marcada pela 
vivência tecnológica  
ou a supressão das 
faculdades críticas  
que seriam necessárias  
para refundarmos 
projetos de vida. Hoje, 
concebemos nossas 
formas de viver com 
brutalismo, pois vivemos 
a partir da inserção  

A construção do bem 
viver é a principal 
questão de Terra Vista,  
Terra-Mãe, transcrição 
de uma aula dada por 
Joelson Ferreira de 
Oliveira na UFMG.  
Os valores histórico- 
-políticos articulados 
por Joelson — liderança 
do Assentamento 
Agroecológico Terra Vista 
(BA), do MST — contam  
a trajetória de uma 
relação de indivíduo  
(o autor) e comunidade 
(assentamento/ MST) 
com a terra que vai da 
tentativa de concorrer 
com o capital na 
produção de alimentos 
até a implantação do 
sistema agroecológico 
no assentamento, e 
à compreensão de 
que seres humanos e 
não humanos vivem 
com base em uma 
continuidade relacional 
(não subalterna) 
entre seus corpos. Ele 
reverencia os saberes 
ancestrais indígenas e 
afro-brasileiros, e mostra 
como as sementes são 
peça-chave da nossa 
soberania alimentar. 
Empresas transnacionais 
se apropriaram de várias 

cada vez maior 
em dispositivos 
desmaterializados,  
ou seja, projetados 
no plano de extensão 
infinita do capital e do 
esgotamento dos recursos 
do planeta. Para Achille  
Mbembe, o caminho 
alternativo a essa situação 
aponta a necessidade  
de criarmos outros  
modelos de vida sem a 
“religião” do mercado 
“e seu corolário de 
hedonismo do consumo”. 
(Nuno Figueirôa)

delas. A relação com a 
terra e a garantia de um 
futuro com autonomia 
alimentar envolvem, para 
Joelson, o resgate das 
sementes crioulas. Isso 
depende de um trabalho 
no campo feito em uma 
relação de respeito, de 
atenção ao solo e aos 
vegetais. Sua aula nos 
convoca a abandonar 
os ritmos de vida 
impostos pelo capital, nos 
provocando a desenvolver 
outra relação com o 
tempo. (Igor Gomes)

TODAS AS CARTAS
Sob orientação de biógrafos e da família de 
Clarice Lispector (1920-1977), a jornalista 
Larissa Vaz pesquisou e reuniu todas as cartas da 
escritora. Do conjunto total, que vai da década 
de 1940 à de 1970, cerca de 50 são missivas 
até então inéditas e destinadas a nomes como 
Lygia Fagundes Telles, João Cabral de Melo Neto 
ou Mário de Andrade. O material importa por 
permitir que se compreenda a trajetória literária 
de Clarice, cujo centenário é celebrado neste ano.

Autora: Clarice Lispector
Editora: Rocco
Páginas: 864
Preço: R$ 119,90
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CRÔNICA

Um apartamento em Urano
Autor - Paul B. Preciado
Editora - Zahar
Páginas - 320
Preço - R$ 69,90

Uma temporada 
nos confins  
da galáxia
Paul Preciado e frestas que 
apontam para uma nova 
imaginação política

Renato Contente

À frente de um abismo de 
proporções colossais, o 
filósofo espanhol Paul B. 
Preciado tenta estabelecer 
contato, quase que em 
termos extraterrestres, 
com futuros possíveis. 
Em um não tão distante 
cenário pós-fim de 
mundo, suas ideias 
devem perambular pelo 
espaço sideral como uma 
sonda lunar à espera de 
ser captada e codificada, 
com alguma sorte por 
humanos, criaturas ou 
máquinas dissociadas 
das epistemologias 
violentas a que estamos 
subordinados por agora.

Como seguir sendo 
alienígena em um 
planeta que se mostra 
inóspito para nós? A 
quais coordenadas — 
interestelares e afetivas 
— podemos recorrer 
quando nosso extermínio 
se trata de elaborado 
projeto político? Poderiam 
as micropolíticas 
queer nos auxiliar a 
desviar dos meteoros 
do necroliberalismo, 
que distribui de forma 
desigual as possibilidades 
de viver e de morrer? De 
quais alianças devemos 
lançar mão para uma 
insurgência efetiva dos 
corpos e vivências não 
identificados sob o radar 
da normatividade?

Mais do que tentar 
aferir um diagnóstico 

do presente, em suas 
publicações e falas 
acadêmicas e/ou 
midiáticas, Preciado nos 
instiga a propor questões 
que ainda não têm 
necessariamente resposta, 
mas que precisam ser 
elaboradas, reelaboradas e 
colocadas em circulação, 
para que se implantem 
e reverberem nas frestas 
do sistema necroliberal 
dominante e, assim, 
possam causar-lhe um 
curto-circuito irreversível.

Uma contraproposta 
epistemológica ao sistema 
sexo-gênero binário, 
e a uma política do 
desejo heterocentrada 
e falocêntrica, já era 
evidente no Manifesto 
contrassexual (2000), 
assim como em Testo 
junkie (2008), em que 
o autor reflete sobre 
o início do próprio 
processo de transição de 
gênero. De maneira mais 
fragmentada e liberta de 
proposições acadêmicas 
robustas, Um apartamento 
em Urano, recém-lançado 
no Brasil com tradução 
de Eliana Aguiar, reúne 
crônicas escritas para o 
jornal francês Libération 
entre 2010 e 2018. Através 
de recortes temáticos 
diversos, o autor 
destrincha, com mais 
fluidez do que nos livros 
anteriores, propostas 
para epistemologias 

outras, através de 
novas possibilidades de 
sensibilidade, produção 
de conhecimento e 
práticas desejantes. 

São textos 
profundamente marcados 
pelos processos de 
transição vivenciados 
por Preciado no período: 
de um gênero a outro, 
quando dispõe o nome/
corporalidade Paul 
à frente do nome/
corporalidade Beatriz 
(reincorporado como 
parte de seu nome/
identidade) e de um país 
a outro, na condição 
de migrante entre 
as fronteiras de um 
Ocidente e de parte da 
Ásia desmantelada pelo 
neoconservadorismo.

Embora forneça 
importantes elementos 
para uma práxis política 
progressista, Preciado 
não deve ser lido como 
se ocupasse um pedestal 
imune a controvérsias, 
como nenhum outro 
escritor/filósofo/teórico. 
As próprias crônicas, 
escritas por quase uma 
década, apontam para 
essas fissuras. Não raro, 
o autor — intelectual 
europeu socialmente lido 
enquanto homem branco 
— incorpora essas fissuras 
para problematizar a si 
próprio, como se nos 
dissesse, com alguma 
vulnerabilidade: o 
intelectual está nu.

Sendo-lhe a Terra 
inóspita, Preciado 
optou por passar uma 
temporada simbólica 
em Urano, o “gigante 
gelado”, suficientemente 
distante do globo 
terrestre infestado pelo 
regime tecnopatriarcal 
(um dos neologismos 
cunhados pelo autor, 
para quem novas 
linguagens e novas 
cenas de enunciação 
são fundamentais). 
Considerado o teto sólido 
do mundo na mitologia 
grega, Urano, na visão  
do autor, era o lugar 
distante e etéreo onde  
os deuses mantinham  
seus apartamentos.

Para essa mesma 
mitologia, Urano 
é o filho que Gaia, 
a Terra, concebeu 
individualmente, e com 
quem se casou. Dessa 
relação nasceu a primeira 
geração de titãs, entre eles 
Cronos. Como pai, Urano 
era perverso: ou retinha 
os filhos no útero de Gaia 
ou os lançava no temido 
Tártaro. Para encerrar o 
filicídio contínuo, Gaia 
incumbiu Cronos de 
castrar seu genitor com 
uma foice. Dos genitais 
amputados de Urano, 
nasceu Afrodite, a 
deusa do amor. O amor, 
portanto, teria sua origem 
“na desconexão entre os 

órgãos genitais e o  
corpo, do deslocamento  
e da exteriorização da  
força genital”.

O termo “uranista”, 
no século XIX, foi usado 
como sinônimo de 
homossexual. Preciado 
atualiza a mitologia e 
o termo para definir 
a si próprio: “Não sou 
um homem. Não sou 
uma mulher. Não sou 
heterossexual. Não sou 
homossexual. Tampouco 
sou bissexual. Sou um 
dissidente do sistema 
sexo-gênero. Sou a 
multiplicidade do cosmos 
encerrada num regime 
político e epistemológico 
binário gritando diante 
de vocês. Sou um 
uranista confinado nos 
limites do capitalismo 
tecnocientífico”.

Fruto dos genitais 
decepados de Urano, 
Afrodite, ou o amor, em 
seu sentido mais amplo e 
potente, parece ser a força 
revolucionária que Preciado 
busca em suas análises 
do contemporâneo. Essa 
busca, em diferentes graus, 
se manifesta quando o autor 
se debruça sobre os diversos 
processos de mutação 
política, cultural e sexual 
que vivenciamos, como 
as políticas reprodutivas, 
a vivacidade tenebrosa 
dos processos coloniais, o 
processo de independência 
catalão, o trabalho sexual, 
o racismo, o capacitismo 
e as tecnologias corporais, 
sexuais e também da morte.

Em meio a temas 
aparentemente tão 
dispersos e pouco 
otimistas, Preciado 
cascavilha frestas que 
apontam para a potência 
do amor como sendo a 
única máscara de oxigênio 
possível na Terra, e como 
arma de destruição em 
massa para a própria 
Terra, para que possa ser 
reconstruída a partir de 
uma nova imaginação 
política que confronte os 
discursos e práticas que 
deliberadamente elegem 
quais formas de vida 
devem viver, morrer  
ou sequer existir.
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PRATELEIRA

KRAMP
Romance de estreia da escritora chilena Maria 
José Ferrada, que até então tinha uma carreira 
dedicada à literatura infantil e, com este livro, 
levou três importantes prêmios literários de 
seu país. Em Kramp, M é uma garota que viaja 
por pequenos vilarejos com o pai, até sua vida 
ser tensionada de forma incontornável graças 
a um rompimento familiar. Tradução de Silvia 
Massimini Felix.

CRÔNICA DOS ÍNDIOS GUAYAKI
Nos anos 1960, Pierre Clastres (1934-1977) 
conviveu por quase um ano com os Aché 
Gatu (no Paraguai), povo caçador e nômade 
que, dizia-se, era canibal. Lançado em 1972, 
este livro constitui um estudo afetuoso e com 
evidente preocupação literária sobre o cotidiano 
e cosmovisão dos Aché Gatu. Mostra as bases 
que tornaram o pensamento de Clastres 
conhecido anos mais tarde, em A sociedade contra 
o Estado (1974). Tradução de Tânia Stolze Lima 
(UFF) e Janice Caiafa (UFRJ).

BLACK BRECHT
Texto teatral da dramaturga Dione Carlos com 
colaboração do Coletivo Legítima Defesa. 
Baseada em um trabalho de Brecht, a peça lança 
um olhar sobre o autor alemão a partir do legado 
colonial de categorias como classe, gênero e 
raça. Nela, Luculus Brasilis, conquistador de 
Pindorama, deve dar satisfações sobre sua 
vida para tentar entrar no Reino dos Bem-
-Aventurados. Fala diante de um juiz e dos 
jurados: um professor, uma peixeira, um 
coveiro, uma ama de leite e um não-nascido.

Autora: Maria José Ferrada
Editora: Moinhos
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Além dos códigos Belezas urbanas

POESIAENSAIO

Estesia
Autora - Cida Pedrosa
Editora - Claranan
Páginas - 93
Preço - R$ 20

código da ameaça...
Autora - Mariah Rafaela Silva
Editora - n-1 edições
Páginas - 11
Preço - Gratuito (em n-1edicoes.org)

Se, nesta pandemia, 
um dos assuntos 
mais frequentemente 
abordados é/foi o 
isolamento social imposto 
pelo vírus, cabe falar 
sobre um outro tipo de 
isolamento, um que 
diga respeito a corpos 
transexuais e travestis, em 
especial os corpos negros, 
corpos “abjetos durante os 
dias e invisíveis durante 
a noite”, como diz (e faz) 
Mariah Rafaela Silva no 
ensaio código da ameaça: 
trans; classe de risco: preta. 
Mariah é mulher trans 
negra e doutoranda 
em Comunicação 
(UFF), e fala, no 
ensaio, sobre como 
certas racionalidades 
transformam corpos trans 
em uma significação de 
perigo, em relação direta 
com a percepção das 
transexualidades como 
patógenos ameaçadores. 
Ao relacionar as 
cartografias do poder 
com uma lógica de 
dominação ciscolonialista 
(que visa à perpetuação 
do poder de vigilância, 
exclusão e apagamento 
de um outro que não 
é cisgênero e branco), 
Mariah aponta para o 

“Recife voltou a falar 
comigo durante a 
pandemia.” Com 
essas palavras, ditas 
em entrevista a ao 
Pernambuco, a poeta 
Cida Pedrosa aponta 
para o mote de seu 
novo livro, Estesia. 
Com a pandemia, 
a experiência de 
escritura do livro — 
o termo “estesia” 
significa “capacidade 
de perceber sensações,  
de contemplação” — 
foi, para ela, uma forma 
de fuga ao isolamento 
imposto pelo vírus. 
O livro, disponível 
exclusivamente em 
e-book, é composto 
por 40 haicais 
nascidos a partir de 
contemplações da 
cidade do Recife — uma 
marca fundamental 
da obra de Cida desde 
os primeiros poemas 
que agora surge 
transmutada pelo 
silêncio das ruas e pelo 
olhar cercado por uma 
máscara. É um olhar 
que (também) esboça 
belezas possíveis 
diante do silêncio e 
da clausura, como 
nestes versos: O pau-

desejo de desenvolver 
um projeto de mundo 
em que esses corpos 
possam existir além dos 
códigos de classificação 
de doenças e das políticas 
de extermínio — que, 
como bem aponta a 
ensaísta, artista visual e 
performer Jota Mombaça, 
são códigos orientados 
“por princípios de 
diferenciação racistas, 
sexistas, classistas, 
cissupremacistas e 
heteronormativos”. 
(Nuno Figueirôa)

-de-roseira / Faz teto para os 
afetos./ Remotas lembranças... 
A leitura de Estesia 
coloca o leitor diante de 
momentos de “respiro” 
em meio à singularidade 
da pandemia porque 
apresenta pequenas 
belezas urbanas de forma 
condensada e, com 
isso, nos remete a uma 
forma não ansiosa da 
experiência do tempo.  
A entrevista com  
Cida Pedrosa você lê  
em suplementopernambuco.
com.br. (N.F.)

SISTEMA DO TATO
Ao aceitar, a contragosto, representar seu pai 
e assistir um primo moribundo no interior 
da Argentina, a protagonista Ania é levada a 
confrontar lembranças e senso de pertencimento. 
Revive sentimentos e histórias, nacionais e 
pessoais, insucessos passados de geração a geração 
e resgates impossíveis. Além do romance Sistema 
do tato, a Moinhos lança outro livro da chilena 

Alejandra Costamagna: 
Impossível sair da Terra (contos). 
Ambos foram traduzidos por 
Mariana Sanchez.

Autora: Alejandra Costamagna
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Redistribuir as potências de agir

FILOSOFIA

Diante de Gaia
Autor - Bruno Latour
Editora - Ubu
Páginas - 480
Preço - R$ 89,90

e consequências, mas de 
fatos que surgem a partir 
de uma rede de humanos e 
não humanos em contato, 
nos movimentos gerados 
por essa relação. Não há 
mais como ver a natureza 
como paisagem, como  
pano de fundo da 
humanidade, como insistia 
o projeto moderno.

Diante de Gaia, reunião 
conferências realizadas 
por Latour em 2013 
ora publicada pela 
Ubu, mobiliza outros 
trabalhos do autor em 
um compósito que pode 
ser visto como potencial 
introdução a suas ideias 
(não necessariamente fácil, 
apesar de acessível) e à 
palavra Antropoceno, bomba 
conceitual que tensiona 
nossos saberes e práticas de 
forma transdisciplinar. É 
um pensador europeu que 
se mune da intelectualidade 
de seu continente para abrir 
perspectivas que imaginem 
e realizem outras formas 
de estar na Terra. Ao ler os 
trabalhos do pesquisador 
James Lovelock em 
associação à semiótica 
tensiva e a repertórios 
filosóficos pragmáticos 
e processualistas, por 
exemplo, ele nos conduz a 
uma espécie de cosmologia 

por reconhecer (de forma 
não religiosa) em não 
humanos a potência de 
agir. As ações oriundas 
dessas potências estão em 
constante contato, e nesse 
atrito vamos nos mudando 
uns aos outros, humanos e 
não humanos, além  
de interferirmos no  
meio ambiente. 

Gaia é uma hipótese 
defendida por Latour a 
partir de leitura crítica 
em especial de Lovelock, 
uma forma de ver os seres 
em uma rede de agentes/
ações que possivelmente 
tem uma ordem e 
certamente não tem uma 
hierarquia. Gaia não é o 
ser primordial dos mitos 
gregos, mas talvez seja 
uma força do começo, 
por vezes violenta e 
sem rastro convincente 
de que represente a 
face acolhedora da 
maternidade. Não é uma 
consciência, nem um 
ordenamento do mundo 
em uma totalidade 
que baste a si mesma, 
como nos tempos do 
geocentrismo. Latour 
vê nas mudanças de 
visão sobre a ideia de 
tempo e de fim uma 
origem possível para o 
sentimento de descrença 

que tantos têm a respeito 
do problema climático. 
Essa reflexão nos convoca 
a combater o (já citado) 
pós-apocalíptico com o 
apocalíptico: ao retomar o 
medo do fim — e desta vez 
de um fim não religioso 
— poderemos imaginar 
formas de exercer nossas 
potências de agir e nos 
movimentarmos por  
outra realidade, tornando-
-nos terrestres.

Diante de Gaia foi 
traduzido ao português 
por Maryalua Meyer. 
(Igor Gomes)

O nome de Bruno Latour 
não é estranho a quem 
acompanha as discussões 
sobre filosofia da natureza 
e ecologia política hoje. 
Também é conhecido por, 
entre outras razões, seu 
trabalho de investigação 
em Jamais fomos modernos 
(1991), no qual detecta a 
ideia de modernidade não 
somente como projeto (ou 
seja, não realizada), mas 
como um projeto falho. A 
divisão Natureza/Cultura 
que pauta a modernidade 
nunca existiu para além do 
discurso. Estamos em uma 
época na qual aprendemos 
isso da pior forma: o 
senso pós-apocalíptico 
(porque acredita ter 
superado o medo do fim 
do mundo) que marca o 
discurso de quem nega a 
mudança nociva do clima 
é interpelado por um vírus 
invisível, por incêndios 
na Amazônia (2019) e 
no Pantanal (2020), pela 
destruição desmedida das 
matas e dos rios em Minas 
Gerais (2015 e 2019), pelos 
indígenas adoecendo  
ou assassinados. 

Ao ver a chuva de 
fuligem em São Paulo 
podemos entender que 
estamos diante não de uma 
simples rede de causas 




