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Das vanguardas que surgem na América nenhuma 
terá, junto à paulista, a importância daquela que 
aparece em Buenos Aires em torno de duas revistas 
consecutivas, Proa (1922-1923) e Martín Fierro (1924-
1927) dirigidas por Evar Méndez e Oliverio Girondo, 
capazes de atrair os mais velhos, como Macedonio 
Fernández e Ricardo Güiraldes, mas sobretudo de 
aglutinar os jovens (González Lanuza, Leopoldo Ma-
rechal, Enrique Molinari, Norah Lange, Bernárdez) 
para uma guerrilha ligeira contra os mestres dos anos 
novecentos liderados pelo difamado e invejado Leo-
poldo Lugones. Em suas fileiras começa a carreira de 
quem assumirá seus zigue-zagues, contradições e con-
quistas artísticas mais importantes: Jorge Luis Borges. 
(ÁNGEL RAMA, p. 115, 2001).
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Apresentação 

Encontro dos sujeitos: literatura e mediação da escrita

Em 1988, domingo de carnaval, Terminal Rodoviário Novo Rio em 
busca de recomeço. O sonho de morar na cidade maravilhosa talvez 
tivesse o mesmo efeito que em Macabéa, personagem de Clarice, e em 
Bambi, de Ana Miranda. Depois de quebrar a cabeça em subempregos, 
encontrei um trabalho que foi prazeroso. Montei um sebo na Facul-
dade de Letras da UFRJ, na Ilha do Fundão, e por dois anos mantive 
contato estreito com a bibliografia do curso. De segunda a sexta vendia 
livros, anotava pedidos e nos finais de semana ia às compras. Apenas 
no entorno da Praça Tiradentes havia, à época, aproximadamente 
quarenta livrarias. Algumas obras eu guardava em acervo próprio, 
assim foi com as esgotadas de Nelson Rodrigues e Clarice Lispector, 
dela consegui todas que haviam sido publicadas.

A leitura de “A Hora da Estrela” foi impactante e percorri a obra 
toda, não me recordo exatamente em que ordem. Naquele momento já 
sabia que um livro era capaz de estabelecer “em nós um vasto contato, 
através do texto, com possibilidades plurais de vida”. (GONÇALVES,  
p. 29, 2014). Voltando para Mato Grosso, em 1996, cursei Letras e para 
concluir a graduação, debrucei-me sobre um trabalho monográfico 
em que observava a linguagem rodriguiana em um conto/crônica de 
Lispector. 

Ao ver a quantidade de títulos que Clarice coloca como opções a 
“A Hora da Estrela” me recordo de como aquilo me pareceu novidade 
e quis também utilizar em meus escritos. Tenho um romance de 1984 
que nunca publiquei, mas é de onde tiro algo quando preciso, espécie 
de arquivo morto. Se Clarice colocou “a culpa é minha”, ou “a hora da 
estrela”, ou “ela que se arranje”, ou “o direito ao grito”, ou “quanto ao 
futuro”, ou “lamento de um blue”, ou “ela não sabe gritar”, ou “asso-
vio ao vento escuro”, ou “eu não posso fazer nada”, ou “registro dos 
fatos antecedentes”, ou “história lacrimogênica de cordel” ou “saída 
discreta pela porta dos fundos” como opções, também arrumei possi-
bilidades de leituras para meus rabiscos. Meu romance chamava-se 
“Bzz”, ou “erro mance”, ou ainda “ficção – isto é vida” ou mesmo até 
“autobiografia fictícia”.

8 



Ao representar Mato Grosso no projeto “Arte da Palavra” na Bahia, 
em 2017, tive a oportunidade de ir a Salvador, Santo Antonio de Je-
sus e Feira de Santana, em companhia de Letícia Wierzchowski, de 
quem conhecia apenas “A casa das sete mulheres”. Li quinze de seus 
livros em quarenta dias para conhecer mais profundamente a obra. 
Conduzindo a mediação da mesa de que participamos estava Luciana 
Sacramento Moreno Gonçalves, que defendeu doutorado acerca de 
Círculos de Leitura realizados na região metropolitana de Salvador. 

Luciana discute espaços alternativos para a produção de leitura, 
diferentes do que estávamos a ocupar naquele instante. Assim, como 
nos demonstra Antonio Candido em sua “Formação da Literatura Bra-
sileira”, a existência de um sistema literário “sustenta-se em um tripé 
composto por autor, obra e público, os quais interagem socialmente 
e evocam uma relação de interdependência, em que um assegura a 
presença do outro”. (GONÇALVES, p. 29, 2014). 

Desde então persigo a ideia de produzir um ensaio aproximando 
Ana Miranda e Letícia Wierzchowski, embora faltasse um incremento: 
a incorporação de Clarice Lispector no percurso que ora se desenha, 
sobretudo pela leitura da tese de Lucilene Machado Garcia Arf, acerca 
da recepção de Clarice Lispector na Espanha. Não estava claro para 
mim quais horizontes de expectativa buscava atingir; nem como abar-
car uma teoria que ancorasse com segurança o manejo. A interação 
de Rama/Candido e a dobradinha Arf/Gonçalves deram o empurrão 
necessário para conduzir a empreitada. Ainda, conforme Candido, “A 
obra, por sua vez, vincula o autor ao público, pois o interesse deste é 
inicialmente por ela, só se estendendo à personalidade que a produ-
ziu depois de estabelecido aquele contacto indispensável”. (MELLO E 
SOUZA, p. 33, 2000). 

Retorno a Clarice pelos olhos de Ana Miranda. Sua estreia em prosa 
se deu com a biografia romanceada de Gregório de Matos, considera-
do um dos cem melhores romances em língua portuguesa do século 
XX. Vencedora do prêmio Jabuti, com “Boca do Inferno”, Miranda 
reencontra perfis de poetas brasileiros em outras obras de ficção, “A 
Última Quimera”, escrita à luz dos acontecimentos que antecederam 
a morte de Augusto dos Anjos, tendo Olavo Bilac como antagonista, e 
“Dias e Dias”, suposto romance entre uma moça da cidade de Caxias, 
no Maranhão, e o poeta Antonio Gonçalves Dias. Com estes romances 
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a escritora contorna período crucial da formação de nossa nacionali-
dade, identidade e independência. 

Não reviso aqui o percurso das narrativas históricas desde o 
surgimento do romance histórico tradicional, tarefa realizada com 
bastante propriedade pela crítica especializada, o que me faz supor 
que a verdade histórica e a verdade poética convergiam para o mesmo 
ponto. Ou não!

10 

Clarice Lispector
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CABEÇA

Meu histórico de leitor começa com os gibis que aos domingos o 
pai comprava para os filhos, dos quais passamos para leituras mais 
avançadas. Lembro quando minha tia e madrinha nos presenteou com 
a coleção completa de Monteiro Lobato. Lendo o trabalho de Luciana 
Gonçalves percebo que “No texto literário, tanto encontramos uma 
projeção da sociedade em que a obra está inserida, quanto o anúncio 
de um envolvimento (ainda que, algumas vezes, implícito) com ques-
tões sociais” (GONÇALVES, p. 30, 2014). 

Como escritor, o incentivo da mãe, que declamava poemas, junto 
ao pai, entoando canções da música popular brasileira, e o cheiro dos 
livros que sempre tivemos em casa, são lembranças vivas. Meu pai 
tinha a coleção de Jorge Amado e Graciliano Ramos. A de Jorge não 
estava completa e ficou defasada antes mesmo que eu me tornasse 
um leitor profissional. Em meu caso, os pais foram os “cabeças” do 
projeto de que sou “membro”. 

Lobato, além de escritor, foi o editor responsável por trazer a pú-
blico Lima Barreto, mas também tradutor. Dessa frente de trabalho 
tenho um livro sem capa, caindo aos pedaços, “Memorias”, de André 
Maurois. Dele destaco que

A arte é longa, a vida é curta. Um ano sem passo a fren-
te é ano perdido para o artista. Eu perdi cinco anos – de 
1932 a 1937. Não que não trabalhasse sem parar, pois foi 
quando escrevi A História da Inglaterra que, a conselho 
de Jacques Bainville, o editor Arthème Fayard me enco-
mendara e que me exigiu imensa leitura. Mas, de lado 
esse trabalho, aqueles cinco anos foram-me um tempo de 
dispersão e confusão de espírito. As falas em público, que 
me valiam agradáveis encontros, eram perdas de tempo. 
As tournées de conferências exigiam de mim muita des-
locação. O preparo dos cursos para Doumic e Madame 
Brisson absorviam quase toda a minha atividade. 

Essa dispersão de trabalho tinha aspectos cômicos. Os 
maiores responsáveis eram os primeiros a apontá-las.
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—“Concentre-se”, dizia Doumic. “Não trabalhe senão 
para a Sociedade de Conferências e a Revue des Deux-
-Mondes”. 

E Madame Brisson:

—“Não perca tempo com bagatelas. Guarde-o todo para 
os Anais.” (MAUROIS, p. 240, 1943).

De todo o processo de produção de uma obra, Francine Prose, 
escritora americana e professora de Escrita Criativa, considera que 
poucas coisas podem ser ensinadas, dentre elas a edição: “depois que 
você escreveu alguma coisa, é muito difícil avaliar o que fez.”. (PROSE, 
p. 311, 2008). Talvez por isso as palavras de Clarice Lispector, dissol-
vidas em mim pela ação do tempo, insistam em preencher o vazio de 
silêncio que ocupa a minha cabeça.

A latino-americanização, que se aplicava aos escritores 
brasileiros e de outros países do continente, orientava a 
leitura da narrativa como construção de identidades (so-
ciais, políticas, culturais). Associada a outros escritores 
do boom, especialmente Cortázar, Clarice foi lida como 
uma transculturadora, que faria a síntese entre o local 
da identidade latino-americana e os conflitos universais 
da literatura ocidental (PALOMA VIDAL, p. 295, 2015).
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1. Em busca da perda 

Gosto de todos os romances de Clarice, mas o que me atrai mais é, 
sem dúvida, “A maçã no escuro”. Quando me deparo com a escrita de 
Benedito Nunes e percebo que de um fragmento de sua análise extrai 
o título para um livro, vejo que meu gosto encontra eco em quem 
conhecia bem o universo da autora.

Esse conflito de personagem, que define o caráter pro-
blemático de sua experiência interna, e que tematiza a 
linguagem no romance, é um conflito dramático, que se 
estende à própria forma narrativa de A maçã no escu-
ro, sobre a qual pende o perigo de simulação e de ocul-
tamento – o risco do discurso que cria a sua matéria e 
que não pode mostrar sem inventar. A contingência de 
narrar, transformada numa necessidade cautelosa que 
perpassa o romance, é contingência desse conflito dra-
mático, desse drama da linguagem que se incorpora à 
forma narrativa (NUNES, p. 53, 1995).

Discorrendo acerca da crise da palavra na escrita de Lispector, o 
jornalista Léo Schafman recorda que “Na peça Anjo Negro, de Nelson 
Rodrigues, a protagonista, Virgínia, diz uma frase insólita: ‘As palavras 
não me obedecem mais’” (SCHLAFMAN, p. 214, 1998). E relaciona essa 
passagem com a palavra de Clarice. Como parte da crítica especiali-
zada, o jornalista integra a produção da brasileira junto à de Kafka, 
Proust, Beckett e Virgínia Woolf e lembra ainda que:

Tudo acontece como se Proust tivesse o propósito de des-
tilar a essência poética da informação, frase a frase, pa-
lavra a palavra, com as quais enchia cadernos de apon-
tamentos e retratava personagens não como eles eram 
realmente, mas como acreditava que deviam ser. Gilles 
Deleuze disse da obra proustiana que ela não é catedral, 
nem vestido, mas teia de aranha sendo tecida diante dos 
olhos do leitor (SCHLAFMAN, p. 69, 1998).

Se o projeto secreto de Clarice era escrever para destruir a escrita, 
há que se deter nos detalhes que indicam tais procedimentos. E são 
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de toda ordem, posto que imanentes à construção discursiva. “Quanto 
maior indeterminação houver no texto, maior será a participação do 
leitor e sua imaginação que está destinada a preencher os espaços va-
zios e os hiatos nele existentes” (ARF, p. 31, 2013). Clarice juntava seus 
cacos e ia moldando de quando em quando conforme o projeto. Não se 
pode ligar sua obra a este ou aquele autor por similitudes temáticas, ou 
formais, o que seria impreciso. Mas algumas caraterísticas são de uso 
frequente e devem ser levadas em consideração como ferramentas, 
não categorias de análise.

Como movimento, o fluxo de consciência teve um domí-
nio curto, de apenas três décadas ou mais. Mesmo assim, 
ajudou a definir o romance moderno, alterar a forma 
como os escritores recentes abordam os personagens, e 
aturdir estudantes de literatura. Mas não nos aturdire-
mos mais (FOSTER, p. 148, 2011). 

Se o inconsciente contribuiu para o desenvolvimento do surrea-
lismo e foi incorporado a um conjunto de escritores de alta estirpe, 
banalizou-se nas mãos de medianos que, sob a pressão de construção 
narrativa de fôlego, não se utilizam adequadamente do procedimento 
para o enredar de uma boa história; mas não Clarice. “Sua obra vai 
penetrar uma elite europeia que passará a discutir e analisar novas 
formas de relações nas instâncias de produção, circulação e apropria-
ção entre uma ex-colônia e uma metrópole” (ARF, p. 87, 2013).

A inquietude da personagem Clarice se faz presente nas relações 
sociais que estabelece. José Castelo, escritor e jornalista, relembra uma 
entrevista que ela lhe concedeu e detalha em forma de narrativa sob 
o título “A senhora do vazio”. Quando ARF (p. 218, 2013) destaca que 
“a Clarice jornalista gostava de transformar seus entrevistados em 
personagens (Clarice, enquanto entrevistadora construía um bate-papo 
franco com seu entrevistado, fazendo dele um de seus personagens)”, 
vejo que Castelo soube disso naquele instante e o registra:

Clarice me examina detidamente, tentando achar em 
mim, talvez, algum sinal de que pode confiar no que 
digo. Ao se dar por satisfeita, comenta: “Bem, você já está 
aqui.” Mas logo em seguida me aplica um golpe delica-
do: “Então você é o autor daquele conto.” O “autor” ali é 
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ela, eu sou apenas um repórter – então essa observação 
me choca. Ainda assim, envaidecido, respondo que sim. 
“Sou eu mesmo.” Estou tentando tomar a observação 
como uma gentileza, quando ela me fulmina: “Não gos-
tei de seu conto. Você é muito medroso para ser escritor” 
(CASTELLO, p. 22, 1999). 

A tese de Arf faz uso de um percurso em que passeia pelas catego-
rias de análise da estética da recepção. Nesse caminho observa que o 
“sentido de certas unidades linguísticas não está determinado apenas 
por seu contexto enunciativo e sim, frequentemente, por seu contexto 
textual” (ARF, p. 45, 2013). Parte significativa dos tradutores espanhóis 
também é de literatos, o que faz da recepção uma possibilidade de 
compreensão distinta dos que não o são. Penso nisso enquanto escrevo 
e visito o pensamento de Prose, para quem se “a cultura estabelece 
uma série de regras que o escritor é instruído a observar, a leitura nos 
mostrará como elas foram ignoradas no passado, e como isso teve um 
resultado feliz”. (PROSE, p. 244, 2008).

Mas estamos falando de Clarice, aquela que ousou na estrutura 
uma desconstrução, transformando em enredo a descontinuidade do 
pensamento. Prose dá o tom insistente de que “a literatura não só in-
fringe regras como nos faz compreender que não existe regra alguma” 
(PROSE, p. 244, 2008). 

1.1 Clarice Lispector à beira do caminho 

Clarice deixa um rastro de incompreensão que cicatriza com o 
tempo, embora algumas feridas ainda insistam em ocupar o imaginá-
rio leitor. O Brasil até pouco tempo desconhecia valores femininos no 
campo artístico e essa luz brilha forte com seu projeto de desconstrução 
da literatura. Ler sua obra é desafiador e são raros os autores capazes 
de provocar epifanias desse porte.

Na sociedade brasileira, identificamos entraves na rela-
-ção dos indivíduos com as artes, especialmente com a Lite- 
ratura. As instituições sociais têm falhado no fornecimen-
to das ferramentas necessárias para muitos brasileiros 
terem acesso ao texto literário (GONÇALVES, p. 31, 2014).
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Pense em uma estrada longa, cheia de curvas sinuosas e retas de 
se perder na imensidão. É o universo de Clarice. Domar sua escrita 
é tarefa para poucos. Não me interessa buscar o Joyce embutido em 
sua espiral. Tampouco encontrar a Woolf travestida em abismo pro-
fundo; mormente um sartreano nauseabundo que se dirija a lugar 
algum. Questões dessa ordem sugerem mergulhos profundos em seu 
imaginário, nas entrelinhas da escrita, no entrelaçar.

Clarice é um universo em chamas, explosão sobre a qual se cons-
trói um discurso perturbado. São muitas indagações que perpassam 
a obra e costuram uma teia que a interliga a Nelson Rodrigues, como 
a Dalton Trevisan, seus contemporâneos. Seria ela uma inventora de 
realidades? O lado antissocial da escritora se percebe à luz da fortuna 
crítica. Penetrando no mundo em que criador e criatura digladiam, 
algumas portas se abrem convidando ao portal, tendo-a como mentora. 
Entremos. Quero falar da Clarice romancista, a que não busca o traço 
minimalista para abarcar o mundo, e sim a que faz do caminho lugar 
de chegada alguma. 

“Perto do Coração Selvagem” (1944), “O Lustre” (1946), “A cidade 
sitiada” (1949), “A maçã no escuro” (1961), “A paixão segundo G. H.” 
(1964) e “A hora da estrela” (1977) é o percurso que se persegue neste 
ensaio. 

Pelo trabalho de Arf recebo a senhora do vazio que trabalhou em 
hospital europeu atendendo aos feridos da grande guerra. Imagino 
a moça de 18 anos na tarefa de salvar vidas e penso como deve ter 
sido difícil salvar a própria, fora da literatura me parece inconcebí-
vel. “Perto do Coração Selvagem” teve o título extraído de Joyce; “O 
Lustre” se ofereceu aos meus olhos sem deixar rastro aparente algum 
nestes mais de trinta anos de uma única leitura. Benedito Nunes me 
refresca a lembrança com observações precisas acerca do mundo e a 
escrita de Clarice:

Em “O lustre” desenha-se a figura nítida de uma errân-
cia exterior, no espaço, paralela à errância interior no 
tempo, que prepondera em “Perto do Coração Selva-
gem”. Abstraída essa diferença e a já referida, quanto à 
flexibilidade episódica, os dois romances se ligam entre 
si quer pela posição absorvente de suas respectivas pro-
tagonistas, quer pelo ritmo de procura do curso da ação, 
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em ambos compondo a forma de uma trajetória: a errân-
cia das duas personagens centrais, que se perfaz como 
movimento de evasão ou fuga (NUNES, p. 27, 1995). 

O ano de 1946 marca a retomada da vida anterior à Segunda Guer-
ra. Com a Europa destruída acentuam-se os contrastes entre os povos e 
as diásporas estendem seus braços para os demais continentes. A obra 
de Clarice pode ter sofrido influência desse recorte histórico, sobretudo 
quando se pensa em personagens incomuns, oprimidas socialmente, 
e sistematiza essa opressão a partir de uma inscrição literária. Clarice 
o faz com propriedade, mas não apenas ela. 

A escritora brasileira [qualquer escritora] apresenta 
diferentes abordagens para o Bildrunsroman femini-
no, romance de aprendizagem ou de formação, quando 
privilegia uma personagem transgressora. Nesse gêne-
ro narrativo, a protagonista, buscando desconstruir os 
limites que lhe são impostos, volta-se para seu desen-
volvimento interior após sua sujeição pela sociedade 
patriarcal. No século XX, identificamos dois momentos 
na história desse gênero narrativo: no primeiro, com 
protagonistas jovens que transitam da adolescência para 
a fase adulta, o romance de formação rejeita o “destino 
da mulher”, como acontece com as protagonistas Joana e 
Virgínia em “Perto do Coração Selvagem” (1944) e em “O 
lustre” (1946), de Clarice Lispector; e com Virgínia e Raí-
za em “Ciranda de Pedra” (1954) e em “Verão no Aquário”  
(1963), de Lygia Fagundes Telles (GOMES, p. 101, 2011).

A crítica aponta que em Clarice o crescimento é sensível de livro 
para livro. Em “A cidade sitiada” (1949) o mundo exterior ocupa um 
espaço maior em sua narrativa “onde se destaca mais o painel de uma 
vida urbana, o mundo subjetivo das indagações e das perplexidades 
está presente e criando toda a atmosfera da obra”. (COUTINHO, p. 255, 
2004). Em “A maçã no escuro” (1961) a autora alcança a maturidade 
no romance. “A trama e o episódio, o enredo, mesmo a ação dramáti-
ca, estão ausentes (...), devido àquele processo de subjetivação vir-se 
acentuando” (COUTINHO, p. 255, 2004). 
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“A paixão segundo G.H” (1964) e “A Hora da Estrela” (1977) comple-
tam o conjunto dos romances emblemáticos da escritora que inaugura 
um novo tempo na literatura brasileira de autoria feminina. Joyce, 
Kafka, Sartre e Woolf são leituras que incorporam elementos poli-
fônicos nesse mundo paralelo que a literatura cria. Clarice se nutria 
disso. Seu silêncio imperscrutável dava conta de minudências desse 
porte. Borges, o grande mago das letras latino-americanas, costumava 
dizer que se escreve um único livro a vida toda; podem-se publicar 
vários volumes. 

De saída da entrevista que fez com Lispector, José Castello respira 
aliviado:

Assim que piso a calçada da Rua Gustavo Sampaio, sinto 
a pele repuxada, como depois de um choque violento. 
“Clarice é uma compulsiva, que escreve sempre o mesmo 
livro”, me disse alguns dias depois um amigo, psicanalis-
ta respeitado, com quem comentei minha aventura. “É 
uma obsessiva, não uma escritora”. Aquilo me choca e eu 
me afasto desse amigo, que nem era tão próximo assim.  
Clarice está mais perto de mim (CASTELLO, p. 25, 1999).

O verdadeiro golpe do destino veio com o câncer. Ao longo do 
tratamento dolorido escreveu seu último livro. Macabéa entra para 
a história como uma anti-heroína original. Seu gosto por cachorro-
-quente e coca-cola, a dificuldade em datilografar documentos, o hábito 
de ouvir a rádio relógio e demais frugalidades conquistaram os leitores 
e expectadores cinematográficos. O insólito em Clarice se corporifica. 
Mergulhar na compreensão e desvelamento de uma obra é mais que 
desconstruir as tramas, apartar palavras, agrupar significados. Via-
gens, delírios, experimentações míticas e metalinguísticas compõem 
o portfólio da mulher Clarice. 
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TRONCO

A mala em que havia mais roupa de teatro do que de uso comum 
transformou-se em bagagem de vendedor de enciclopédia. Depois 
tentou o vestibular para Teatro na UNIRIO. A prova de habilidade espe-
cífica foi realizada nas instalações da Praia Vermelha. O fragmento de 
Jasão, de “Gota d´Água”, de Chico Buarque e Paulo Pontes, trouxe-lhe 
o branco: esqueceu o texto. Um dos componentes da banca disse para 
ter calma e começar de novo. Aquela fala pausada, suave, cheia de boas 
intenções caiu como um tijolo em sua cabeça. Ao ler o romance “Sem 
pecado” de Ana Miranda, se pode mais do que identificar as relações 
de semelhança entre Bambi, a protagonista, e Macabéa, de “A Hora 
da Estrela”. Nas palavras de Miranda se reconhece, ergue o tronco, 
levanta a cabeça e segue, como fez Bambi pela escrita de Miranda.

Era por causa de teatro que eu tinha vindo para o Rio de 
Janeiro. Poderia ter escolhido outra cidade, mas esta era 
a mais atraente para mim. Eu sonhava ser atriz de tea-
tro. Ouvira falar no Teatro Municipal, no Teatro João Ca-
etano, no Teatro de Comédia, em atores famosos por cau-
sa da televisão que levavam multidões para assistirem a 
seus espetáculos. Era com ela que eu sonhava quando fe-
chava os olhos na esteira onde dormia, quando era uma 
menina de interior – agora não era mais, nem menina, 
nem do interior. Uma cidade de luzes, de mar azul, mon-
tanhas, de cais do porto (MIRANDA, p. 11, 1993).

Não se vive a mesma situação, mesmo estando lado a lado. “Duas 
pessoas que vivenciam o mesmo acontecimento não passam pela 
mesma experiência, devido ao seu caráter introspectivo. Também não 
é possível ensinar ao outro uma experiência, pois, para aprendê-la, 
faz-se necessário vivê-la” (GONÇALVES, p. 40, 2014). 

Clarice e Ana Miranda partilham conhecimento, independente de 
seus tempos e espaços, através da linguagem. O mesmo se dá entre au-
tor e leitor, ainda que a mediação seja o livro, sem outro intermediário.

Talvez, por isso, a leitura de Literatura possa configurar-se  
em experiência, pois, nela, não nos sugerem ou nos ensinam  
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a viver a vida dos personagens. Entramos naquele uni-
verso proposto pelo autor e revivemos a história contada 
como se fosse a nossa, ou seja, passamos pela experiên-
cia da leitura subjetivamente (GONÇALVES, p. 40, 2014).

Há que se ter cautela com a maneira como se conta qualquer his-
tória. Por isso deixo a primeira pessoa e passo a relatar a experiência 
ensaística de maneira impessoal.
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Existe em mim uma estranha geografia que se refere ao 
mundo em torno de mim, um mundo físico mas de sig-
nificados infinitos, essa geografia surgiu do meu hábito 
de viver trancada com meus livros, esses livros dispostos 
numa serena ordem um ao lado do outro representam a 
minha mente como um mapa a um país... 
(ANA MIRANDA, p. 57, 1999).

Ana Miranda
Foto: Máximo Moura/Assembleia CE
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2. Ana Miranda e a leitura de escritores

Parece que foi ontem aquele final de tarde no Centro Cultural do 
Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1995; o salão estava lotado. Ao 
final da palestra, um professor em arguição insistente acerca do proces-
so de pesquisa para a construção dos romances inquiria a palestrante 
sobre a relação que estabelecia com a história para posterior escrita. 
A autora dizia a ele que não trabalhava com a história, e sim com o 
passado, e que isso era diferente. Vê-se que

as palavras estão limitadas por seu uso social, cada con-
texto delimita seus possíveis usos, ou seus possíveis sig-
nificados. A língua reflete a cultura, as crenças, os va-
lores, as atitudes culturais próprias de determinadas 
mentalidades, visões do mundo e ideologias diversas, o 
que faz da práxis tradutora um dos exercícios mais im-
portantes da condição humana (ARF, p. 245, 2013). 

Ana Miranda perpassa uma recriação do universo de escritores 
brasileiros à luz da ambientação, dos usos e costumes de uma época, 
o que se pode interpretar como tradução. Miranda abre sua caixa de 
ferramentas e pinça as que são basilares para conseguir seu intento. 
A palestra versava sobre “A Última Quimera”. 

Quando se abre o livro e se lê o texto, nesse momento de 
aparente silêncio e imobilidade, os leitores denunciam 
– pela voz, pelo gesto, pelos questionamentos, pela emo-
ção, pelo silêncio – a relação que constroem com o lido. 
Alguns se identificam a ponto de sentir que o texto se 
direciona a eles, outros não sentem o mesmo impacto, e 
ainda há aqueles que o rejeitam ou se posicionam com 
indiferença. No entanto, independente dos julgamentos 
que nós, os leitores, fazemos ao término do texto, du-
rante a leitura, ficamos em suspenso, vivemos a história 
do personagem, entramos nela sem pudores ou licen-
ças, esmiuçamos cada detalhe e nos sentimos como ele  
(GONÇALVES, p. 43, 2014).
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A materialidade da poesia de Augusto, não contemplado por ne-
nhuma corrente crítica, soma-se ao “eu” destacado pela correspon-
dência com a mãe, Dona Mocinha, para a construção da personagem 
de Augusto dos Anjos. A escritora em sua abordagem afirma que: 
“Falar sobre Baudelaire tem o mesmo gosto que falar sobre Augusto 
dos Anjos. Relato a Olavo Bilac a recente morte do poeta paraibano. 
Ele me pede que repita o nome” (MIRANDA, p. 12, 1995). 

Cola-se à figura do narrador uma série de características melancó-
licas que se desprendem dessa espécie de duplo que o constitui. Esther 
casa-se com Augusto, o narrador não se recupera da perda, haja vista 
o tratamento dispensado a Camila ao longo da narrativa. Este também 
é o ano de publicação de “Macunaíma”, da explosão antropofágica de 
Oswald de Andrade e também da publicação

em São Paulo [de] uma obra chamada Retrato do Brasil, 
tendo como subtítulo Ensaio sobre a Tristeza Brasileira. 
Já no início dizia o autor, Paulo Prado: “Numa terra ra-
diosa vive um povo triste. Legaram-lhe essa melancolia 
os descobridores que a revelaram ao mundo e a povoa-
ram”. Ou seja: trezentos anos depois de Burton, melan-
colia volta a ser tema de um livro (SCLYAR, p. 170, 2003).

2.1 Ana Miranda, leitora de Clarice

Convidada para compor a coleção “Perfis do Rio” que buscava 
homenagear escritores que fizeram do Rio de Janeiro ambiente para 
desenvolver sua literatura, coube à Ana Miranda o universo de Cla-
rice Lispector. O resultado foi a novela “Clarice”, publicada em 1996. 
Miranda a transforma em personagem e a põe em contato com as 
criaturas estirpadas de suas realidades para conviver com o criador, 
digo, criadora. Logo à primeira página de texto (A cidade vista de um 
terraço) depara-se com seu universo, pelos olhos de Miranda:

A cidade é vista do décimo terceiro andar de um edifí-
cio branco revestido de mármore. Uma superestrutura.  
É madrugada de lua cheia.
Clarice fuma, debruçada no parapeito da área de serviço. 
A área de serviço é um emaranhado de vidraças, esqua-
drias, varais, manchas de chuvas, janelas contra janelas. 
Um monstruoso interior de uma máquina de viver.
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Clarice joga a ponta de cigarro na cidade. Ela procura a 
amplidão (MIRANDA, p. 7, 1996). 

A partir da área de serviço do prédio em que morava, no bairro 
do Leme, o universo da escritora é desnudado; em seu gosto pela 
madrugada, no hábito do tabagismo constante; no esquadrinhar das 
miudezas dessa máquina de viver. O trabalho de Ana Miranda é o de 
traduzir a ambientação a partir dos traços físicos, psicológicos, concei-
tuais da personagem. Aqui se dá uma espécie de aprendizagem para 
quem escreve, como para quem lê. O conceito de panóptico aplicado à 
escrita de Clarice parece traduzir esse olhar do narrador sobre o objeto. 

“Para ele, [Antonio Maura] Clarice Lispector teceu sua obra a partir 
de uma torre de vigilância de onde nos ofereceu sua ótica visionária”. 
(ARF, p. 155, 2013). A escrita da novela é, portanto, um trabalho de 
tradução poética na busca de preservação de uma essência, na qual se 
“inclui a teoria e a prática da tradução literária. (...) A observação da 
poética pessoal dos tradutores e a comparação entre diversas poéticas 
forma parte desta linha de pesquisa”. (ARF, p. 49, 2013). 

Ana Miranda consegue abarcar parte desse universo pelo fato de 
também ser escritora; de prefigurar a utilização linguística em favor 
da construção.

Entendemos que toda prática cultural exige aprendiza-
gens. A da leitura necessita das aprendizagens do código 
linguístico, a do conhecimento enciclopédico, a do co-
nhecimento do contexto histórico e geográfico etc. Para 
ser realizada, não pode prescindir das aprendizagens 
de outros conhecimentos que a viabilizam e a ampliam, 
pois o ato de ler requer tanto uma experiência prévia 
quanto se constitui em experiência nova. Observamos, 
ainda, que, historicamente, tais práticas mudam ao sa-
bor das demandas sociais, dos leitores e do mundo a que 
se relacionam (GONÇALVES, p. 48, 2014).

O olhar atento para as minudências e a insuspeitada atenção a 
um estilo são elementos constitutivos da reconstrução/tradução de 
um tempo a outro, de uma linguagem a outra, de uma para outra au-
toria, mantendo o que de fato seja essencial aos olhos. Há uma tensão 
crescente que pressupõe um caminho narrativo que aos poucos vai 
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se transformando. Um narrador que de início tem sua imagem mais 
próxima da descrição de Augusto, aos poucos vai se aproximando de 
outro ângulo de visão: o de Bilac. Essa estratégia se encaixa na tipologia 
narrativa do narrador câmera.

Entre o tempo de Lispector e o de Miranda há o espaço preenchido 
pelo leitor que assiste ao desenrolar dos fatos sobre a cidade enquanto 
se desnuda a sequência em que se acompanha a

ponta do cigarro [que] prossegue em sua queda. Nas ja-
nelas dos apartamentos, nos terraços de cimento, nas 
calçadas, no asfalto, Clarice vê movimentos de sombras, 
os habitantes da cidade, mercadores que disputam a pos-
se de uma mercadoria que não existe. Pessoas dormem 
tranquilas nos edifícios, enquanto os alicerces vergam, 
as vigas cedem, um milímetro por século, um século 
num milésimo de segundo. A qualquer momento tudo 
pode desmoronar. E Clarice diz, como um Napoleão ge-
neral do exército dos seres extraordinários e sensíveis:
- Do alto deste edifício, o presente contempla o presente 
(MIRANDA, p. 10-11, 1996). 

Este aqui e agora captado por Miranda é o espaço discursivo de 
Clarice. E como tal, objeto narrativo que, a partir do monólogo interior, 
reconstitui o que tem a dizer. Tal procedimento 

sintoniza a palavra com o pensamento fluente, espon-
tâneo, reflexivamente encadeado, do personagem, ou 
de maneira intelectual e lógica, ou de maneira afetiva 
e ilógica, (...) [como também] une a história e o discurso 
numa só pauta textual, de andamento invariável em rela-
ção ao conteúdo, a consciência do personagem-narrador  
ajustada à consciência do leitor (NUNES, p. 349, 2010). 

Ao se referir a uma pauta, Nunes deixa implícita a ideia de ritmo, 
elemento integrante da escrita. Cada palavra parece pensada. Sobre 
o tópico de “As camadas instauradoras do horizonte da recepção”, no 
capítulo III de sua tese, ARF discorre acerca das camadas de significa-
ção que envolvem as referidas 
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mediações de uma obra artística [e que isso ] não [sig-
nifique] buscar a causa explicativa da mesma e, sim, es-
tabelecer o maior número de relações possíveis entre a 
obra delimitada para análises e as circunstâncias que a 
rodeiam e, portanto, a mediam (ARF, p. 91, 2013).

2.2 Ana Miranda, Gregório de Matos e Otto Lara Resende

Em “Boca do Inferno”, Gregório de Matos Guerra surge em um 
contexto conturbado. O livro é lançado em 1989, quando se tem início 
o governo Collor de Melo: a máquina mercante da economia dilacerada 
pela rapinagem comercial. A república vai ganhando novos contornos 
com os aspectos cíclicos da historiografia. Miranda volta ao tema com 
“A musa praguejadora” em 2014, também em formato de romance, 
um conjunto de referentes historiográficos que atendem ao rótulo de 
“pós-modernismo” pela linguagem (aparentemente) documental que 
reveste a escrita. 

Chama atenção a epígrafe que assina para deixar o leitor ao deus-
-dará: “Os ficcionistas são historiadores que/fingem estar mentindo, / 
e os historiadores, ficcionistas que / fingem estar dizendo a verdade.” 
(MIRANDA, p. 5, 2014a). O lado satírico da poesia de Gregório de Matos 
alimenta a imaginação da escritora na criação do enredo e experimen-
tação linguística. 

Com título homônimo, “Boca do Inferno”, Otto Lara Resende pu-
blica em 1957 uma coletânea de contos em que explora o cotidiano 
dos usuários da batina, pegos em situações-limite. Pelas mãos de Ana 
Miranda, novamente a relação com Otto Lara se descortina. Desta 
vez com a edição revista para republicação, trinta anos depois, de “O 
braço direito”, romance em que o trabalho da escritora se aproxima 
das normativas que regem a tradução.

Eram páginas datilografadas com observações feitas a 
lápis, numa letra delicada, quase invisível. Durante al-
guns meses discutimos questões (...) referentes ao livro; 
uma vez decididas, as palavras eram passadas para o 
computador onde o texto final ia sendo depositado. An-
tes de terminarmos esse trabalho, com o último capítulo 
ainda por ser revisto, Otto Lara Resende foi ao encon-
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tro de um dos enigmas que mais o desafiavam: a Morte  
(MIRANDA, p. 7, 1993a). 

A indesejada das gentes cumpria o seu papel; o Brasil, mais pobre 
de intelectualidade daquele momento em diante. Fico a pensar em 
uma (quase) anedota de José Castelo a respeito de Otto Lara. Escrevo 
porque, já publicada por ele, não acrescenta “furo” algum para além 
do que já descrito pelo autor: 

Julho de 1991. Em um pequeno bar do Leblon, tomo um 
uísque com o escritor Otto Lara Resende, que me passa 
preciosas informações para minha biografia sobre Viní-
cius de Moraes. O poeta nos leva sempre às mulheres, e, 
entre tantas, chegamos a Clarice Lispector.

Quando pronuncio pela primeira vez o nome de Clarice, 
Otto respira fundo, como se algo o arrastasse para longe 
dali e devesse se concentrar muito para não se perder, 
e depois me diz: “Você deve tomar cuidado com Clari-
ce. Não se trata de literatura, mas de bruxaria”. E sugere 
que, sempre que vier a ler seus livros, eu me encha de 
cautela (CASTELLO, p. 28, 1999). 

É possível que Otto e Clarice tenham dissipado essa penumbra 
em algum encontro pós-mortem. Ocorre que muitas vezes ficção e 
realidade cruzam suas angulares e produzem visões obliteradas por 
algum filtro de caráter extraliterário que faça eco junto a alguma 
situação real. 

É verdade que, desde muito tempo, Clarice tem sua ima-
gem associada à feitiçaria. No início dos anos 70, como 
convidada de honra, chegara a participar de um Con-
gresso Internacional de Bruxaria, realizado em Santa Fé 
de Bogotá.

Ciente de que o mistério não era seu, mas inerente à lite-
ratura, Clarice aceitou o convite, mas se recusara a discur-
sar. Limitara-se a ler “O ovo e a galinha”, um dos textos  
mais obscuros que já escrevera. Bruxas, magos, feiticei-
ros a ouviram em silêncio (CASTELLO, p. 28, 1999). 
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Resende, no ano de 1983, participando das Jornadas Literárias de 
Passo Fundo, deixou nota da qual se transcreve fragmento abaixo. As 
jornadas cumpriram papel determinante na formação de público e 
difusão do livro em todo o Rio Grande do Sul durante décadas. 

Foi a partir da descoberta de Jorge Luis Borges por um 
escritor francês que eu o conheci, quando esteve no 
Brasil durante a guerra. Ele morava na Argentina e foi 
levado para a França. Nós ainda vivíamos numa situa-
ção bastante colonial do ponto de vista cultural e preci-
sávamos que a nossa própria produção literária fosse à 
França, para que nós acreditássemos na boa qualidade 
dela. Então, o Rouge Caioá foi quem, logo após a guer-
ra, levou para a França a obra de Jorge Luis Borges que 
assim se consagrou. Jorge Luis Borges já abriu caminho 
para Cortázar, para todo o grande número de escritores 
hispano-americanos, García Marquez, Vargas Llosa e os 
mexicanos Carlos Fuentes, o próprio Juan Rulfo [sic] vão 
obter suas obras admiradas. Então, essa paisagem hispa-
no-americana é de tal maneira rica e tem tido uma aco-
lhida fora da América Latina que pode ser comparada à 
safra literária francesa (RESENDE, p. 122, 1991). 

2.3 Lendo Ana Miranda

A linguagem e cultura nascentes no século XVI observadas em 
“Desmundo” recriam o Brasil quinhentista. O olhar de Oribela, jo-
vem portuguesa chegada em 1555 ao Brasil, desvenda o território de 
maneira difusa: imigrante, longe de seu povo, país e cultura. O olhar 
da protagonista se volta para as relações de poder, ganância, mortes 
e assassinatos em um período tomado pela brutalidade do Brasil Co-
lônia. Avança pelo século XVIII com “O Retrato do Rei”, metáfora que 
emblematiza a Guerra dos Emboabas, ao longo do ciclo do ouro, que 
transfere a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, enquanto Vila 
Rica passa a ser o centro cultural do país. 

O século XIX é retratado em “Dias e Dias”, em que as implicações 
do nacionalismo romântico se inserem pelo olhar de uma narradora 
provinciana de Caxias, Maranhão, que aguarda no cais do porto de São 
Luís a chegada do navio que trará para si o grande amor dos tempos de 
infância. Também “Amrik” e “Semíramis” dão conta de retratar o XIX.
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O individualismo burguês está contido no discurso de “Dias e 
Dias”, o esquizofrenismo descentrado é latente no discurso do nar-
rador inominado, por intermédio da poética angelina. Utilizando de 
procedimentos da memória para trazer ao presente fatos acontecidos 
(ou imaginados), Ana Miranda constrói as narrativas de “A Última 
Quimera” e de “Dias e Dias”, mesclando registros documentais, tendo 
como polo irradiador a poética de Gonçalves Dias e Augusto dos Anjos. 
Há que se lembrar de que “tanto a recordação quanto a fantasia se 
manifestam por meio da elaboração de imagens”. (PINTO, p. 16, 2010). 

É o que se observa em Feliciana, ao lembrar-se de que 

Antonio é fraco para com as mulheres e nunca sincero 
com elas, nem consigo mesmo, sincero apenas com Ale-
xandre Teófilo e com a Poesia, sua Musa, por isso acre-
dito que o poema tenha sido inspirado nos meus olhos, 
que ele via verdes mas infelizmente são da cor do mel, 
um mel turvo, quase verdes quando olho a luz, o mar – 
quando viajávamos na costa do Ceará, Natalícia admitiu 
que meus olhos estavam verdes. Desejo acreditar no que 
diz Maria Luíza, mas acredito apenas em meu coração 
(MIRANDA, p. 19, 2002).

O tom confessional simula a estrutura de um diário. A narrativa 
principal articula o pensamento costurado por narrativas secundárias 
que lembram fatos históricos ocorridos ao longo do período regencial 
do Brasil Império. Ana Miranda não apenas refigura através de outro 
olhar determinada época, como dialoga com a tradição da escrita em 
vários pontos das obras como, por exemplo, no fragmento abaixo:

Foi Maria Luíza quem me mandou um romance quando 
aprendi a ler, mas Natalícia pôs fim no livro antes que eu 
abrisse a primeira página, porque a leitura de romances 
deixava as moças doentes, encorajava a imoralidade, os 
romances eram silenciosos instrutores na arte da intri-
ga, disse Natalícia, os romances faziam as moças ficar 
incapazes de cumprir suas obrigações no lar, responder 
aos pais, viver reclamando de não ser filhas do presiden-
te e determinadas a se tornar as mesmas heroínas que só 
existiam no papel (MIRANDA, p. 25, 2002). 
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Maria Luiza, além de prima, é a melhor amiga de Feliciana. Espécie 
de alter-ego da narradora, tem acesso privilegiado às informações que 
se desdobram ao longo do romance. Ela lê as cartas enviadas por Anto-
nio a Alexandre Teófilo. Ao criar esta personagem, a autora encontra-se 
livre para trabalhar com as informações de sua vasta pesquisa.

Maria Luiza, que o conhece melhor do que eu, ao menos 
ela acha assim, e quando Maria Luíza diz algo sobre An-
tonio é preciso se levar em conta porque ela lê as cartas 
que Antonio escreve para Alexandre Teófilo que é com 
certeza o melhor amigo de Antonio e seu confidente, Ma-
ria Luíza até mesmo mostra-me as cartas de Antonio a 
Alexandre Teófilo, e essas cartas são verdadeiros relató-
rios da vida de Antonio, muito sinceros, os homens cos-
tumam abrir seu coração aos outros homens de uma for-
ma como nunca o fazem para as mulheres (MIRANDA,  
p. 17, 2002).

É um clima de pura imaginação no qual Feliciana encontra forças 
para a construção amorosa, busca acreditar que seus olhos, aos de 
Antonio, poderiam ser verdes, como Natalícia lhe disse em uma viagem 
à beira mar pelo Ceará. O lirismo melancólico representa o estado 
de alma. O amor da moça começa, segundo a própria narradora, no 
dia em que vai ao armazém do seu João Manuel para comprar feijão 
verde e é atendida pelo poeta. Dos “Últimos Cantos” para as páginas 
dos folhetins, pois que:

eram silenciosos instrutores na arte da intriga, disse Na-
talícia, os romances faziam as moças ficar incapazes de 
cumprir suas obrigações no lar, responder aos pais, vi-
ver reclamando de não ser filhas do presidente e deter-
minadas a se tornar as mesmas heroínas que só existiam 
no papel (MIRANDA, p. 25, 2002).

E assim costura seus sonhos com agulha solitária e linha deletéria 
que vai cosendo a narrativa de onde emergem os sonhos mais profun-
dos. O olhar de Feliciana para o objeto de desejo se enraíza encorpando 
as narrativas secundárias, como tudo girasse ao redor de si. É o que 
ocorre no fragmento abaixo, em que a menina reflete sobre os dias 
amargurados com a eterna ausência do objeto de desejo: 
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e um dos meus sonhos era aprender as letras, aprendi 
as letras com Natalícia e nem sei porque nunca fui à es-
cola. Outra paixão que eu tinha era sair de casa, em se 
tratando de sair qualquer coisa me parecia boa, levava 
horas esquecida na igreja ou na feira abafando de calor, 
mas tudo era melhor do que o fresco de casa, eu gostava 
de espiar cada pessoa com atenção, reparar e concluir 
(MIRANDA, p. 57, 2002).

Feliciana é a própria exilada de um amor impossível e se mate-
rializa em monólogo interior que envolve segmentos narrativos de 
menor importância. Ao final do livro, Miranda remonta o percurso 
da pesquisa, indicando obras nas quais encontrou informações que 
alimentaram seu imaginário para a construção. O ato representado 
em único tópico que leva o título de “Astúcia de caçador”, é assim 
representado:

Os sabiás são assim: você não pode caçar um sabiá cres-
cido, porque ele nunca se acostuma na gaiola, ele vai de-
finhando, fica tão triste que nem canta mais, e morre, 
você também não pode caçar os sabiás filhotes porque 
eles igualmente morrem quando ficam longe da mãe, 
então o que papai fazia era caçar toda a ninhada com ni-
nho e tudo, e caçava mãe, ele punha a ninhada e o ninho 
dentro de uma gaiola, a mãe ele deixava solta depois que 
ela aprendia a encontrar os filhotes no ninho, a mãe vi-
nha trazer as minhocas e as sementes para os filhotes no 
ninho e papai abria a porta da gaiola, a mãe alimentava 
os filhotes e ia voar, voltava depois, assim as coisas iam 
se passando, até que um dia os filhotes ficavam gran-
des, acostumados com a gaiola, e papai separava os fi-
lhotes, levava-os para lugares onde a mãe não os encon-
trava mais, e a mãe ficava triste, definhava, até morrer  

(MIRANDA, p. 67, 2002).

O pássaro na gaiola representa Feliciana encarcerada em si mesma, 
imagem decalcada do sabiá na gaiola, preso ao gorjear por liberdade. 
Antonio é melancólico desde a infância. Quando a figura do sabiá se 
projeta sobre a de Feliciana, o que se tem é uma transubstanciação 
de uma narrativa em outra. Esse processo de transferência gera um 
universo polifônico em que ideologias se entrecruzam. 
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O romance histórico não comporta heróis, no sentido 
clássico, mas seres humanos, igualmente capazes de atos 
heroicos determinados por motivos vis e de ações conde-
náveis movidos por sentimentos nobres. (...) o romance 
pode, em vista de sua capacidade de incorporar qual-
quer outro discurso, eventualmente valer-se inclusive de 
procedimentos épicos (WHEINHARDT, p. 2, 1994). 

A narrativa em primeira pessoa traz o leitor para perto e com essa 
estratégia as relações com o passado parecem próximas, talvez por isso 
“o bom romance histórico resulta da compreensão do relacionamento 
entre o passado histórico e o tempo presente”. (WHEINHARDT, p. 4, 
1994). O Brasil de hoje pode ser compreendido pelo olhar criterioso 
sobre os acontecimentos do passado. A recriação por um viés não 
canônico abre novas possibilidades para a reconstrução. 

2.3.1 Augusto x Bilac: em busca do panteão

“A Última Quimera”, narrativa cuja primeira edição publicada é 
de 1995, traz na capa uma reprodução da obra “O devaneio”, de Dante 
Gabriel Rosseti, em técnicas de pastel e giz negro. Os contrastes são 
tratados no romance por meio de figurações em que se ressaltam 
as diferenças. Augusto dos Anjos, como ex-cêntrico, Bilac, o próprio 
centro. Essa relação de poder que institui o cânone estabelece uma 
dialética com as instituições governamentais, o que faz da arte, e em 
especial a literatura, um conjunto de obras e autores que se dispõem 
a montar um painel da cultura oficial.

A presença da personagem de Bilac amplia os objetivos da escritora 
no sentido de difundir o cenário do confronto entre as estéticas par-
nasiana e simbolista. Daí as implicações discursivas que envolvem a 
história, a historiografia, em linhas gerais, e a historiografia literária, 
em particular. O contraste entre as personagens gera a tensão princi-
pal. A relação de oposição possibilita um olhar atento para as subje-
tividades do registro histórico e para as relações de poder, prestígio, 
ascensão social, nítidas em Bilac, como também de exclusão, tristeza 
e desprezo, observáveis em Augusto dos Anjos. 

Ficcionalizar os poetas torna verossímil a constituição de um nar-
rador sem nome, que orbita entre os dois, numa alusão à historicidade 
poética que vai de um ponto a outro, da ausência para a presença, 
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da escuridão das sombras (o esquecimento) para a rutilância social  
(o cânone). O narrador passa a representar os interesses “chaleiristas” 
e a conveniência política. As lacunas da história e da historiografia são 
preenchidas pelo seu olhar atento, que vai desmontando o cenário a 
partir de 1928, ano da publicação da terceira edição do “Eu”, com o 
texto crítico de Órris Soares que começa a trazer a presença de Augusto 
para um público maior. Logo no início do livro o contraste entre os 
poetas se define com mais nitidez: 

O senhor Bilac me fita, imóvel, os lábios entreabertos, os 
olhos um pouco arregalados, ainda segurando o queixo.

“Pois bem”, ele diz. “Eh...” Tosse, cobrindo a boca com a 
mão. Depois se cala, visivelmente perturbado. Olha para 
os lados. Num impulso súbito deseja livrar-se de mim. 
“Pois se quem morreu é o poeta que escreveu esses ver-
sos”, ele diz, “então não se perdeu grande coisa”. “E parte,  
caminhando depressa, como se fugisse” (MIRANDA,  
p. 13-14, 1995).

A humildade de Augusto e o espírito altaneiro de Bilac são coloca-
dos de maneira a promover o contraste. E através desse quiasma se 
representa o desenvolvimento do espírito republicano na riqueza de 
suas ambiguidades. Os versos de “Mistérios de um Fósforo” fecham 
o livro “Eu”, de Augusto dos Anjos. Poema de vinte e duas estrofes de 
quatro versos, todos decassílabos, no melhor estilo parnasiano. Mas 
também se ligam à presença do fósforo os “Versos Íntimos”, o poema 
que o associa ao narrador inominado, quando, ao se lembrar de Esther, 
automaticamente sacava de um fósforo e acendia o cigarro. 

As quatro últimas estrofes ajudam a compreender a visão do eu-
-lírico a respeito da permanência das coisas:

[...] Basta um fósforo só
Para mostrar a incógnita do pó,
Em que todos os seres se resolvem!

Ah! Maldito o conúbio incestuoso
Dessas afinidades eletivas,
De onde quimicamente tu derivas,
Na aclamação simbiótica do gozo!
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O enterro de minha última neurona
Desfila... E eis-me outro fósforo a riscar.
E esse acidente químico vulgar
Extraordinariamente me impressiona!

Mas minha crise artrítica não tarda.
Adeus! Que eu vejo enfim, com a alma vencida,
Na abjeção embriológica da vida
O futuro de cinza que me aguarda!
(ANJOS, p. 130, 2000).

Ao fechar o livro com esse poema, o eu-lírico anuncia o fim da 
vida de maneira alegórica, o futuro das cinzas, o esquecimento. Ana 
Miranda faz das cinzas e do fósforo os índices mágicos de “A Última 
Quimera”. O narrador, diante da imponência da obra de Augusto, 
recorre ao fósforo tanto ao dar asas à cobiça de sua mulher, como, 
também, para atear fogo aos poemas, ao saber da publicação do “Eu”. 

Augusto não suportava o ambiente mesquinho das confrarias, 
não partilhava da literatura “sorriso” da sociedade, que decantava as 
futilidades e vaidades na belle époque brasileira. Antonio Houaiss, em 
“Seis Poetas e Um Problema”, comenta que

Após o lançamento da primeira edição de “Eu”, em 1912, 
sete a oito anos se passaram para que, por iniciativa de 
um amigo, Órris Soares, a poesia de Augusto dos Anjos 
lograsse uma segunda edição, em 1920, graças à qual o 
poeta começou a ser considerado pela crítica. Entretanto, 
foi só a partir da terceira edição, em 1928, que começou 
a penetrar os meios do leitor comum. Daí em diante vem 
mantendo-se o interesse que desperta, interesse eivado, 
entretanto, de certos pendores ou equívocos, que se nu-
trem de caracteres reais parciais da poesia de Augusto 
dos Anjos: o aparente preciosismo vocabular; certas ima-
gens fantásticas, fantasmagóricas ou quase surrealistas; 
certas tiradas pessimistas e afrontosas; certa aparente 
imaturidade inconformista (HOUAISS, p. 54, 1967).

Se a popularidade de Augusto se dá a partir de 1928, o reconheci-
mento foi lento, conforme se pode verificar pela fortuna crítica. Ana 
Miranda penetra na historiografia literária brasileira semeando outros 
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focos de luz sobre determinados temas. O olhar de quem narra é de 
1928, quatorze anos após a morte do poeta, dezesseis da publicação do 
único livro e no ano de lançamento da terceira edição do “Eu”, agora 
com “Outras Poesias”. Compreender o sistema literário nacional, as 
forças convergentes para a produção do cânone e a revisitação alegó-
rica de um passado que não volta são alguns aspectos dessa viagem. 
O morcego é elemento emblemático da poética de Augusto e está pre-
sente em muitas imagens extraídas da leitura do “Eu e outras poesias”. 

Os demônios e os espíritos que, segundo as lendas, co-
pulam com as mulheres à noite, muitas vezes são repre-
sentados na Europa como morcegos. Seu seguro senso 
de orientação no escuro faz dele – por exemplo, para os 
povos da África negra – um símbolo da inteligência; con-
tudo, por ser animal noturno, em outro contexto é con-
siderado um inimigo da luz (LEXIKON, p. 141-142, 2009). 

O senso de orientação no escuro traz a imagem do descentramen-
to, uma vez que, ao se opor à luz encontra-se no campo da escuridão 
(não da rutilância, como no poema “Psicologia de um Vencido”). Luz, 
sendo metáfora de razão, e escuridão, ligando-se aos traços instintivos, 
são imagens que reforçam a oposição central de “A Última Quimera”. 
Na definição simbólica do universo do morcego encontramos várias 
referências à obra de Augusto dos Anjos. 

O fato de ser [o morcego] inimigo da ordem natural faz da perso-
nagem Augusto (metonimicamente) um ser contrário à iconografia 
cristã, sendo, portanto, impuro (descentrado). Citado no romance 
como o poema que teria sido declamado pelo narrador a Olavo Bilac 
falseia-se o fato tornado público por Assis Barbosa de que o poema 
declamado por Heitor de Lima (ou seria Órris Soares) a Bilac teria sido 
o “Versos a um Coveiro”. 

Após o encontro com Bilac e a ida do narrador para o passeio pú-
blico, a fim de digerir a notícia da morte de Augusto, depara-se com 
o seguinte cenário:

A lua está baixa, o bosque mergulhado em penum-
bra, embora as copas de algumas árvores brilhem 
sob uma luz prateada. No chão, avisto um filhote 
de pássaro agonizando: um corpo magro, os ossos 
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delineados sob a pele, o peito estufado pulsando. 
A visão deste animal ainda mal emplumado, que 
morre sem jamais ter podido experimentar a pleni-
tude de sua existência, que é o ato de voar, me leva 
novamente a pensar em Augusto. Por causa deste 
pequeno pássaro que parece um feto, rememoro 
uma das muitas vezes em que visitei Augusto, uns 
dois ou três anos atrás (MIRANDA, p. 16, 1995).

O filhote de pássaro que o faz lembrar-se de Augusto poderia re-
presentar o filho morto que, de alguma forma, criou certo embaraço 
no relacionamento de Augusto e Esther, visto pelo narrador como 
algo que poderia balançar o casamento e abrir espaço para a realiza-
ção de seu mais íntimo desejo. O narrador é um ser invejoso (como 
a representação do morcego) e deseja o amor de Esther, o talento de 
Augusto, o brilho de Bilac. Mais à frente, no capítulo intitulado “A Luz 
Lasciva do Luar”, depois de inúmeras digressões, o narrador prepara-
-se para enterrar o pássaro, quando se sente seguro e não observado 
por ninguém. A citação é longa, mas se crê necessária a reprodução na 
íntegra do fragmento, sob pena de não se conseguir o efeito desejado: 

Ajoelho-me num gramado, aos pés de uma árvore, um 
lugar de muita paz, como um cemitério, e tiro do bolso 
o filhote de pássaro. Contemplo-o por alguns instantes 
na palma de minha mão, amassado, ainda mais parecido 
com um feto humano. Deito-o na relva, cavo uma peque-
na cova entre as raízes e o enterro, cobrindo depois a 
sepultura com folhas secas, pauzinhos, sementes que en-
contro por perto. Não sou religioso, não acredito na vida 
eterna, mas faço o sinal-da-cruz e rezo.

“Senhor”, digo, sem saber a que senhor me dirijo, “fa-
zei com que este pequeno animal esteja em paz. Que a 
morte não seja o fim de tudo. Senhor, fazei com que a 
atormentada alma de Augusto tenha encontrado alguma 
resposta, e que Esther um dia volte a ser feliz. Amém.” 
Levanto-me e limpo a grama e a terra na altura dos joe-
lhos das minhas calças (MIRANDA, p. 55, 1995).
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Ao promover o enterro do pássaro o protagonista deixa transpa-
recer o grau patológico de seu amor por Esther, com quem Augusto 
queria ter vários filhos, mas pela própria compleição física da esposa 
e as condições de saúde não foi possível. O narrador, desejoso de ter 
para si o que fosse de Augusto (daí a significação do duplo para a 
constituição de sua personagem), faz com que ele, ao se apropriar do 
cadáver do pássaro, trate-o como humano, tal a delicadeza do enterro. 

Em “Saturno nos Trópicos”, Moacyr Scliar traça amplo painel do 
histórico da melancolia na cultura europeia e sua chegada ao Brasil. 
Como no fragmento citado há pouco em que o texto de Ana Miranda 
fala de alquimia, Scliar se lembra de sua importância no cenário me-
lancólico da modernidade quando o tema ganha novos ares.

O mercúrio era um elemento alquímico importante. Se-
gundo os alquimistas, tornava fixo o que era volátil, unia 
a fêmea e o instável ao macho constante. Já pela subli-
mação os componentes fixo e volátil, masculino e femi-
nino do mercúrio eram separados. Sublimação, aliás, é 
um termo que Freud usa para descrever a forma pela 
qual o impulso sexual se transforma em manifestações 
não ligadas a sexo: o trabalho ou a criação artística são 
formas de sublimação (SCLYAR, p. 31, 2003). 

Com respeito à estreita ligação da melancolia com o amor, Sclyar 
escarafuncha o pensamento de Burton para explicar tal fenômeno, e 
define que: 

É possível que os estados psicológicos definidos como do-
ença possam ter uma função adaptativa na evolução hu-
mana, representando, ao menos em certas sociedades, 
alguma vantagem, tanto para o portador da condição 
como para a comunidade. Os melancólicos podem assim 
constituir-se em fator estabilizador, especialmente em 
comunidades ou épocas que, como aconteceu com a mo-
dernidade, passam por súbita e radical transformação 
(SCLYAR, p. 56, 2003).

O passeio que o narrador faz com Augusto pelas ruas do Rio de 
Janeiro os coloca diante das estátuas de José de Alencar e de Gonçalves 
Dias. João do Rio, Coelho Neto e outros intelectuais são cobertos de um 
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verniz retórico sem maior consideração pelos problemas nacionais. É 
o reino da futilidade. Diante da estátua de Gonçalves Dias, destila traço 
pouco analítico, lembrando sua chegada à capital. A narração conduz 
o leitor pelos labirintos da memória, tendo ao fundo informações da 
historiografia literária. 

No momento em que me despedia dele, vi de relance a 
mesa da copa posta com apenas uma terrina de sopa e 
uma bandeja com fatias de pão. Isso devia ser humilhan-
te para quem crescera num engenho de cana-de-açúcar. 
Talvez não fosse o tão doloroso suportar o frio do Rio de 
Janeiro, a falta de espaço, a sujeira, a má vizinhança, o 
barulho. Mas a refeição de uma sopa rala devia ser para 
Augusto o maior de todos os insultos. No Engenho do Pau 
d’Arco se servia a mesa mais farta em toda a Várzea do 
Paraíba. As comidas preparadas por Donata e Librada 
eram deliciosas, só de pensar nelas sinto minha boca se 
inundar de saliva, meu nariz captura no ar a lembrança 
dos odores vindos da cozinha (MIRANDA, p. 33, 1995).

O jogo do coronelismo político se encerra com o excesso de enu-
merações, após referências à farta alimentação do Pau d’Arco, em que 
o narrador declara:

Quando saí do sobrado do cais Mauá, respirei fun-
do. O céu tinha se tornado cinza. Meus encontros com  
Augusto eram cada vez mais sufocantes. Um ano de-
pois dessa visita, Augusto publicou seu livro de poe-
sias, chamado desafiadoramente de “Eu”, apenas isso  
(MIRANDA, p. 35, 1995).

O “Eu” a que se refere diz respeito ao materialismo circundante 
da poética e da própria figura do paraibano mirrado. Sugere uma 
sequência de comentários, que, à luz da estética da recepção, busca 
construir uma visão crítica da qual erigem diversas opiniões dentre os 
intelectuais do período. Esse buscar persegue o narrador que se delicia 
com goles de vermute, trilha o caminho da crítica e encaixa pontos de 
vista em prosa arrastada pelos comentários superficiais de seus pares.
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Reuni todos os meus manuscritos, espalhados pelas ga-
vetas, nos armários, entre as páginas de alguns livros, 
dentro de caixas de chapéus, de sapatos. Encontrei na 
cozinha uma garrafa de querosene para candeeiros e 
uma caixa de fósforos; tranquei-me no banheiro. Joguei 
os manuscritos dentro da banheira de mármore. Abri a 
janela o mais que pude, ela estava meio emperrada, mas 
a abertura que consegui permitiria que a fumaça saísse; 
e se eu morresse queimado pelas chamas de meus versos 
seria uma morte digna, uma morte que poderia ser, ver-
dadeiramente, chamada de romântica. O romantismo 
estava, mesmo, morrendo (MIRANDA, p. 42, 1995).

Novamente a imagem do fogo, do fósforo, associada à lembrança da 
musa. À medida que a narrativa vai evoluindo, a personagem de Bilac 
cresce em importância e vai solidificando a construção alegórica do 
Brasil republicano em que a figura do poeta engajado no movimento 
que derruba a monarquia ganha espaço. O cenário lembra o Engenho 
Pau d’Arco, com a presença do tamarindeiro a que Augusto devotava 
tanto sentimento. O chaleirismo do narrador ganha a dimensão da 
vaidade e inveja extremas. 

2.3.2 Gonçalves Dias (e dias – de Feliciana)

A cidade de Caxias, de Feliciana e de Antonio, vista a contrapelo 
do tempo histórico, se apresenta ao conjunto dos escritores filiados à 
Academia Caxiense de Letras de maneira um pouco distinta do cânone 
da historiografia literária. Acerca da contribuição do poeta,

sua invenção de um nacionalismo não antilusitano foi 
fundamental para atrair a atenção do Império, uma vez 
que, discursivamente, o Estado brasileiro vivia a contra-
dição: rompera com a metrópole, mas mantinha uma 
dinastia de origem metropolitana. Gonçalves Dias ofere-
ceu uma chave simbólica que será explorada pelo Im-
pério para a construção de uma ideia de nacionalidade 
– uma chave híbrida. É admitido como sócio do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB na década de 
1850, e seu pensamento exerceu forte influência sobre 
a História e a etnologia produzida por aquela instituição 
(SOUSA, p. 370, 2015).
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A constituição de Feliciana como personagem também se baseia na 
figuração do Outro, mas como isso se dá, na prática discursiva? Logo 
nas primeiras páginas observa-se uma apresentação bastante emotiva 
da protagonista. A representação inicial do seu coração palpitante 
surge na primeira descrição sentimental, em forma de testemunho:

há dias e dias sinto o meu coração como um sabiá na 
gaiola com a porta aberta, tenho vontade de girar, gi-
rar até ficar tonta e cair no chão, como eu fazia quando 
era menina. Trago nas minhas mãos os versos que An-
tonio escreveu para meus olhos, quantos anos, mesmo, 
tínhamos? eu doze, e ele treze, pois isso se deu em 1836 
(MIRANDA, p. 15, 2002).

Um pássaro engaiolado nunca mais consegue viver em meio natu-
ral, acostuma-se ao adestramento. Em Feliciana tudo se constrói por 
meio da linguagem, é nela que a personagem se materializa. A imagem 
onírica do poema feito por Dias a uma menina de olhos verdes traz 
a problemática inicial para a criação do texto. Feliciana não tem os 
olhos verdes, como aparece no poema. Ela mesma diz que seus olhos 
lembram mais:

a cor da folha quase seca da palmeira, ou talvez a cor 
da água da baía de São Marcos, uma água suja de lama 
e areia dos movimentos baixios, revolvida pelas di-
mensões da lua, pelo percorrer incessante dos savei-
ros de pesca, esta água que agora vejo ao sol da manhã  
(MIRANDA, p. 15, 2002).

Afastar-se da cultura portuguesa seria de fato uma libertação ide-
ológica da cultura nacional? Sim, não fosse a cópia do modelo inglês, 
como por exemplo, no romance “Lucíola”, em que Alencar se espelha 
em Alexandre Dumas Filho, com a “Dama das Camélias”; e o que dizer 
dos hábitos franceses fartamente copiados na formatação cênica e 
indumentária das personagens de nossos autores? 

Completamente alienada do mundo exterior, a protagonista vive 
em função desse amor por Antonio, desde o episódico encontro no 
armazém em que recebe o embrulho de feijão com o poema (supos-
tamente) escrito para si. A água turva e os movimentos lunares que 
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revolvem a água são elementos que reforçam o caráter sexual: a água 
represada pela Baía de São Marcos pode representar os ciclos lunares 
determinando a condição feminina, assim como os da história que se 
repetem pela ligação do primeiro capítulo ao epílogo. 

Os pesqueiros lembram o movimento das águas, com suas redes 
que aprisionam os peixes, nas quais ela põe os olhos pela manhã à 
espera do pescador de suas ilusões. O surgimento do professor Adelino 
que pede autorização para fazer corte a moça aumenta a pulsão da 
protagonista por Antonio, seu desejo pelo “outro”, o ausente. Viver 
para ela era abstrair por completo a estrutura social, o que só Antonio 
o fazia, porque “estava sempre nos concílios das nuvens” (MIRANDA, 
p. 51, 2002). 

A menina apaixonada confronta o mundo delimitado pelas janelas 
da casa. O corpo é a primeira morada. O amor diário alimentava o 
coração da narradora, o que dá a ideia de verdade à representação de 
seus atos. Mas “papai dizia que as mulheres são fracas para guerrear, 
mas algumas há tão animosas que se lhes dessem uma espada não 
teriam de invejar os soldados, sem contar a espada predileta que é a 
língua,” (...) (MIRANDA, p. 57, 2002).

O pai confiava a educação da filha aos tratos de Natalícia (cunhada/
amante/esposa), responsável pela sua formação. Aos olhos da menina, 
o pai era “tão inofensivo, de chinelas, tratando dos passarinhos nas 
gaiolas, acariciando a cabeça de um sabiá, assobiando a um canto”, 
(...) (MIRANDA, p. 58, 2002) acariciando a filha na gaiola com a porta 
aberta, da qual ela poderia sair sempre que quisesse, desde que com 
o consentimento de Natalícia, que:

sempre se levantava para a ceia da meia-noite de papai, 
vinha do quarto sem um fio de cabelo fora do lugar, de 
chinela, servir a ceia, papai reclamava aperreado que a 
tapioca estava grossa, levantada da mesa, Natalícia saía 
para a cozinha a lavar pratos e a encontrar sujeiras dei-
xadas por escravas, e só ia se baldear na rede lá pelas 
duas da madrugada, mas acordava às cinco para prepa-
rar o café de papai, Deus me livrasse de uma vida dessa, 
como podia eu não querer vida diferente? A andar na 
rua, a ir pelo mundo ao lado de Antonio, ou como a vida 
de Maria Luíza, no piano e no sarau de poesia, vestida 
feito moça da capital, nas soirées, nos teatros me aba-
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nando de leque, a escutar as conversas, a dançar no baile 
como uma deusa (MIRANDA, p. 60, 2002).

O contraste entre a serviçal completa e Maria Luíza, dama da socie-
dade maranhense, eram os extremos sobre os quais a menina refletia. 
A subserviência da primeira ao comando do pai e a vida agitada da 
prima na capital da província espelhavam as diferenças. A subjetiva-
ção do espaço faz com que o poder se concentre no foco narrativo e 
Feliciana transfira para o outro aquilo que falta em si. Com a morte da 
mãe, o ninho precisava de outra pessoa para cuidar dos sabiás, digo, 
de Feliciana. Natalícia cuidava da passarinha, como fosse sua filha, 
era respeitada por ela; e cuidava da casa

rondada pelos meninos, que vinham curiosos, tinham o 
mesmo gosto de papai: sabiás, espingardas, gaiolas, ar-
madilhas, batalhas, guerras, de tal forma que eu concluí 
ser o exército do imperador uma espécie de brincadei-
ra. Pela fresta da porta do meu quarto eu via papai e o 
professor Adelino como dois meninos ocupados nas ar-
madilhas e sentia pena de ambos, do professor Adelino 
porque quando me via ficava com os olhos marejados e 
quando queria falar gaguejava em latim ad hoc ad hoc, e 
de papai porque não havia mais canhão nem espingarda 
e ele vivia de tocaias, sabiás, gaiolas, silvos, gorjeios, can-
tos e meninos (MIRANDA, p. 69, 2002).

O isolamento a que a personagem se prostra vem da “Canção do 
Exílio”, que abre os “Primeiros Cantos”. Ana Miranda dá voz às mu-
lheres para fazer o registro de outra verdade a partir das brechas que 
a história permite. A materialização se dá pela linguagem, encarna-se 
(corpo do texto), de cujos olhos espreitam exterior pela subjetivação 
do tempo e do espaço. Em ‘Ficções do Ideal’, terceira parte do roman-
ce, quando Antonio vai com o pai a São Luís, onde embarcaria para 
Portugal, a protagonista permanece entristecida. 

De retorno, a fusão do sentimento de exílio e a reflexão sobre o 
fazer poético [de Ana Miranda] é costurada pela linha tênue que separa 
a imaginação da escrita, a narrativa que dá materialidade à união de 
determinado sujeito ao seu objeto. O pai de Antonio está morto.
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Essa carne, que não se deixa mais calar, [e] provoca 
Freud, pede a criação de um novo corpo, de uma nova 
linguagem e remete ao encontro de si mesmo no outro. 
Corpo e fala, doravante, latejam juntos para criar um 
novo sentido, um novo sentido para a fala e um novo 
sentido para o corpo. É a irrupção do estranho, da im-
possibilidade de manutenção da ruptura entre ficção e 
realidade – ficção do mal inventado e realidade de um 
corpo biológico doente -, do reconhecimento de se estar 
imerso no mundo, de ser feito no e do mesmo tecido de 
coisas (KON, p. 42, 1996).

Indagações ultrapassam as questões retóricas para se pensar a 
constituição da obra de arte: “O que fazer com a fantasia? O que fazer 
com a realidade? Qual a relação entre elas? A simples justaposição 
desses dois polos, efetuada na conceituação de realidade psíquica, 
resolve para nós a questão?”. (KON, p. 30, 1996). Retratar a Balaiada, 
liberais contrários ao regime ao lado dos quilombolas e outros seg-
mentos sem voz no regime imperial, reforça no plano da narrativa 
a construção identitária até então atrelada ao regime monárquico. 
Para contrapô-las, 

parece que as águas do Itapicuru são envenenadas com a 
paixão da política, a religião da minha gente sempre foi 
olhar as ladroeiras da corte do rei, malhar os tributos, fa-
lar da tropa rota e mendiga, dos honorários mesquinhos 
dos funcionários públicos, do luxo dos capachos, dos 
ministros que entravam pobres e saíam faustosos como 
Cressos, dos príncipes sensuais tirando mulheres a seus 
maridos, enfastiados a ter filhos em todas as classes, até 
nas freiras “para fazer sair mais açucarados e delicadi-
nhos”, como escrevia um padre numa folha que o profes-
sor Adelino mandava trazer do Recife. Essa era a missa 
rezada todo dia com sermão (MIRANDA, p. 107, 2002).

A representação desses contrários centrava-se entre cabanos-, 
monarquistas convictos e Bem-te-vis -, os liberais. No fragmento acima 
se reproduzem alguns dos abusos praticados em nome do poder. “Eles 
faziam um monte de exigências, mas queriam mesmo era a Repúbli-
ca, papai não queria a República, porém ficou do lado dos balaios, 
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já que ele detestava os portugueses desde o tempo do coronel Fidié” 
(MIRANDA, p. 108, 2002).

Feliciana talvez não fosse adepta dos cabanos, mas Antonio, sendo 
filho de português, estava do outro lado e um coração apaixonado tem 
dificuldade de separar os fardos. Dentre tantas coisas que acontece-
ram no período, fazia parte dos interesses do movimento “acabar com 
a Guarda Nacional, e que todos os portugueses fossem expulsos do 
Brasil” (MIRANDA, 2002, p. 109). Para se entrar na Guarda era preciso 
posses, latifúndios e as patentes eram distribuídas de acordo com o 
patrimônio, o que está na gênese do coronelismo brasileiro. E são os 
olhos da sabiazinha que trazem essas imagens.

Mataram o Balaio, mataram o Cara Preta, atacaram a 
comarca, as fazendas em torno, as casinhas simples dos 
pobres, deram tiro de canhão na igreja, afinal mataram 
dom Cosme no combate em Mearim, enforcaram o bem-
-te-vi na maior crueldade do mundo, porque quando um 
preto faz sedição o castigo é mais refinado, deixaram o 
corpo dependurado e os caracarás vinham do mato bicar 
seus olhos (MIRANDA, p. 110, 2002).

A imagem do caracará reflete a crueldade do tratamento dado 
à diversidade de pensamentos ao longo do XIX. As barbaridades re-
latadas pela narradora ampliam o olhar da sabiá para o sofrimento 
do bem-te-vi. Nada escapa do olhar de Feliciana que vê novamente o 
amor de sua vida se distanciar, pois, com a morte do pai a madrasta 
não pretende continuar a financiar os estudos do filho bastardo de seu 
marido. Feliciana se sente exilada no próprio mundo, sem sua palmeira 
a edificar os sentimentos. Ele era “ausente, ele partia e eu ficava, ele 
sempre viveu uma eterna partida, em estado de viagem, um pássaro 
migrador, e eu sempre parada no mesmo lugar feito uma palmeira, e 
ele, o sabiá que apenas pousa um instante” (MIRANDA, p. 113, 2002).

Das ruínas da lembrança o passado vem à luz. O romantismo é 
uma escola literária que cultiva o luto que aqui se materializa pela 
perda do objeto. Feliciana, que ama o amor, se dá conta, quase trinta 
anos depois, da perda do objeto; da verdade anunciada por Maria 
Luiza de que seus olhos não eram verdes. Esse é o discurso da história, 
proveniente da leitura das cartas, pelas mãos da prima, como também 
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de outras informações contidas nos paratextos do livro e escritos da 
época; como também por um autor implícito que manipula a narradora 
para constituir o sujeito que narra, as instâncias da enunciação e as 
relações entre a literatura e a história. 

Questionadora dos protocolos sociais, a moça se defronta com a 
dificuldade de revelar seu amor para outro alguém, que não a prima. 
Viver para ela era abstrair por completo a estrutura social, o que só 
Antonio o fazia, porque “estava sempre nos concílios das nuvens”. 
(MIRANDA, p. 51, 2002). Feliciana busca refúgio no que está escrito 
nas cartas, nelas acredita; ali ele é verdadeiro. E com isso se ilude. 

Os percalços do relacionamento do poeta com Ana Amélia e o 
casamento fracassado com Olimpia Coriolana dão a dimensão do 
mundo exterior do poeta e, no contexto dos oitocentos, trazem um 
discurso contrário ao escrito das cartas. Em seu poema “Lira quebra-
da”, integrante de “Últimos Cantos”, vê-se o grau de desesperança do 
poeta frente aos seus infortúnios: “Pede cantos aos ledos passarinhos, /  
À brisa, ao vento, à fonte que murmura; / Mas não peças canções ao triste  
bardo, / A quem te para um ai já falto o alento.” (DIAS, p. 122, 1954). 

A presença do lirismo melancólico marca as últimas composições 
do poeta, como também coroa as pretensões de Feliciana, a moça que 
se achava de olhos verdes o espera à beira do cais na viagem de volta 
ao Maranhão. O poema “Olhos Verdes” também integra os “Últimos 
Cantos” e sugere uma esperança que se renova. Mesmo ao falar da 
tristeza de Antonio, ao terminar seu casamento com Olímpia Coriolana, 
a narradora ainda tem docilidade nas palavras.

Ao se considerar “Dias e Dias” como prosa poética, se fala de um 
eu-lírico que esbanja virtuosismo e subjetividade em todas as especu-
lações sobre paixões. O processo de criação do romance partilha de 
fatos históricos para dar vazão ao transbordamento que ganha corpo 
na linguagem. 

A história instrui-nos apenas sobre os grandes feitos le-
vados a cabo por força das circunstâncias, mas ela não 
nos permite penetrar nas emoções íntimas que, influin-
do sobre a vontade de alguns, determinaram a sorte de 
todos. As descobertas deste teor são inesgotáveis; existe 
apenas uma coisa surpreendente para o espírito huma-
no, que é ele mesmo (STAEL, p. 63, 1992).
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A força e o vigor que as personagens femininas têm nos roman-
ces de Ana Miranda vêm desse fator. Na esteira do pensamento de 
Stael “é assim que as ficções devem explicar-nos, por intermédio das 
nossas virtudes e dos nossos sentimentos, os mistérios da nossa con-
dição” (STAEL, p. 64, 1992). Feliciana é um “anjo de asas cortadas”. 
Uma mulher que sofre em silêncio e parece prolongar o sofrimento 
pela dúvida da existência da felicidade. As alegorias se sucedem e a 
notícia da morte de Antonio mergulha no inefável, na definitiva ruína 
de um amor que parecia ser para a vida toda. A imagem da morte a 
persegui-la (figura prototípica do amor idealizado) projeta-se em um 
futuro que sempre acaba.

2.3.3 Como e por que Ana Miranda é romancista

Depois que voltou a morar no Ceará pareceu mais perto de revi-
sitar temas, pessoas e lugares para recuperar o tempo adormecido. 
“Semíramis” faz parte dessa travessia. Potiguaras e Tabajaras que 
visitavam a imaginação alencariana passam ao lado de Miranda. Para 
a publicação, visitou a escrita de “como e porque sou romancista”. A 
versão de que aqui se utiliza sofreu uma atualização ortográfica, a fim 
de se tornar mais palatável, o que já constitui elemento de desvio do 
pensamento original. 

Segundo a orelha de Marco Luchesi, “Semíramis” é um dos mais 
solares romances de Ana Miranda. Um primeiro exercício de transpo-
sição semântica se observa a partir da epígrafe de Alencar: “A reflexão 
é uma cousa que está hoje fora de moda: o pensamento anda a vapor 
como a locomotiva, e faz vinte milhas por hora” (ALENCAR, apud 
MIRANDA, p. 7, 2014). 

Para a narração em Miranda,

tudo começa, mesmo sem um começo, sem preâmbulos, 
depressa, sem um minuto sequer para a reflexão. Tudo 
se passou em minha mente como um vapor a vinte mi-
lhas por hora, as lembranças tão vivas e tão estonteantes 
e tão rápidas que eu continuava pálida, precisando de 
amparo (MIRANDA, p. 9, 2014).
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A narradora desiste dos dois pontos, trocando-os por vírgulas, 
espaçando os períodos com o acréscimo das conjunções aditivas que 
sugerem prolongamento, marca de oralidade. Os capítulos são curtos, 
como em quase todas as suas narrativas e vão interligando o que se 
percebe no texto ao falar do pai, do relacionamento com a mãe, do 
contexto em que viviam e respiravam a política do país. “Era eu quem 
lia para minha boa mãe não somente as cartas e os jornais, como os 
volumes de uma diminuta livraria romântica formada ao gosto do 
tempo” (ALENCAR, p. 24, 2005). 

“Nesse tempo da visita de Cazuzinha eu morava com vovó e Te-
bana, sozinhas naquela casa imensa, e as três éramos viúvas. O povo 
não perdoava e chamava a nossa casa de cemitério”. (MIRANDA,  
p. 115, 2014). A narrativa traz um pouco de humor quando se refere 
ao ambiente castiço da região. “Fiquei embevecida ouvindo o disser-
tar culto do padre Martiniano na sua batina, mesmo não entendendo 
tudo o que ele dizia, eu tinha só treze anos, mas já sabia da política, 
de tanto ouvir vovô e seus parelhos e assistir às sessões na sala livre” 
(MIRANDA, p. 58, 2014). 

A sombra da política que alcançava gerações da família estava a 
sua volta. “O seu vulto histórico, não o atingem por certo as calúnias 
póstumas que, sem reflexão, foram acolhidas em umas páginas ditas 
de história constitucional; mas quantos dentre vós estudam conscien-
ciosamente o passado?” (ALENCAR, p. 32, 2005). O tempo escorria pela 
ampulheta invisível

quando Cazuzinha leu para a família reunida um de seus 
‘corredores’ da pena. Foi depois ao piano de dona Ana Jo-
sefina, depois de seu renomado chocolate. Leu com voz 
de ironia, cercado pelo padre Martiniano, dona Ana Jose-
fina, dona Florinda, dona Brasilina, os tios, os irmãos, o 
senador Calixto com sua esposa loura, e outros políticos 
liberais (MIRANDA, p. 155, 2014). 

Quando de mudança para São Paulo, Alencar levou em sua canas-
tra “fragmentos de romances, alguns apenas começados, outros já no 
desfecho, mas ainda sem princípio” (ALENCAR, p. 35, 2005). Leitor 
ávido de tudo o que encontrava pela frente, ele mesmo deixa escrito 
que os “estudos de filosofia e história preenchiam o meu tempo, e de 
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todo me atraíam” (ALENCAR, p. 43, 2005). O documento que serve 
da base para “Semíramis” deixa registrada a prevalência pelos seus 
modelos de escrita. 

Trabalhava, não pela ordem dos capítulos, mas destaca-
damente esta ou aquela das partes em que se dividia a 
obra. Conforme a disposição do espírito e veia da imagi-
nação, buscava entre todos o episódio que mais se mol-
dava às ideias do momento (ALENCAR, p. 52-53, 2005). 

A chegada de “O índio de ópera” fez nascer um grande romancista. 
Cazuzinha estava chegando lá. “A edição avulsa que se tirou d’O Gua-
rani, logo depois de concluída a publicação em folhetim, foi comprada 
pela livraria do Brandão, por um conto e quatrocentos mil réis que cedi 
à empresa” (ALENCAR, p. 62, 2005). O folclore em torno de algumas 
edições raras fomenta a literatura contemporânea. Em leitura recente 
da estreia em romance de Giovana Madalosso em que uma cleptoma-
níaca de São Paulo é convidada para um roubo excêntrico, lê-se que:

Os caras que são tarados por livros andam atrás de edi-
ções raras. De primeiras edições. Nesse caso, a primeira 
edição é mais desejada ainda porque parece que depois 
que o José de Alencar publicou “O Guarani”, em mil oi-
tocentos e sei lá quanto, ele fez algumas alterações no 
texto. Ou seja, o texto dessa primeira edição é único (MA-
DALOSSO, p. 33, 2018).

A imaginação de romancista é coisa séria, empreendem-se viagens 
em busca de inspiração, ou mesmo de matéria bruta para a escrita. 
Os olhos passeiam pelas páginas de “Semíramis” para repousar nas 
de Alencar.

Hoje em dia quando surge algum novel escritor, o apa-
recimento de seu primeiro trabalho é uma festa, que se 
celebra na imprensa com luminárias e fogos de vistas. 
Rufam todos os tambores do jornalismo, e a literatura 
forma parada e apresenta armas ao gênio triunfante que 
sobe o panteão (ALENCAR, p. 65, 2005).
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Em crônica de 10 de dezembro de 1854, em “Ao correr da pena”, o 
cronista fala de um passeio bucólico pela Baía de Guanabara, quando 
comenta acerca do quase naufrágio de um barco intitulado “O Gua-
rani”. Enquanto narra o resvalo tranquilo da barca contra as águas, 
atira ao leitor a seguinte imagem:

Ali, onde as vagas se desfazem em alvos flocos de espu-
mas, estão as Feiticeiras, célebres na crônica do mundo 
elegante, pelo quase naufrágio do Guarani. Quantas feiti-
ceiras não conheço e são capazes de produzir ainda mais 
terríveis naufrágios! Há, porém, entre estas e aquelas, 
duas pequenas diferenças. A primeira é que em umas 
morre-se pela água, nas outras pelo fogo. A segunda di-
ferença é muito mais curiosa. Nas feiticeiras do mar o 
Guarani salvou-se por ser um barco novo; nas feiticeiras 
de terra são justamente os barcos novos os que correm 
maior perigo (ALENCAR p. 77-78, s/d).

O espírito leve da crônica difere muito da imagem construída pela 
crítica acerca do escritor que usou o espaço dos jornais para comentar 
aspectos curiosos da vida da corte, de maneira distinta da ficção. 

2.4 Duas vozes em um mesmo texto: prece a uma aldeia perdida

A escrita de Ana Miranda inicialmente se pautou pela poesia. Seus 
primeiros livros são difíceis de encontrar. “Anjos e demônios”, “Cele-
brações do Outro” e “Prece a uma aldeia perdida” são os de poemas. 
Este último, de 2004, se estrutura em dois blocos de texto. O primeiro 
apresenta um eu-lírico masculino “Prece à aldeia”, que se dirige a sua 
dama. A ilustração da página sugere uma moldura, o que guarda a 
imagem de retrato, algo estático, como se pudesse congelar o tempo.

O enquadramento da voz traz para o plano do texto o discurso 
do viajante benjaminiano que sai em busca do sustento – a figura do 
provedor -, enquanto a dama encontra-se no local da espera. Miranda 
faz com que o eu-lírico siga no ritmo em que sua voz lembre o poema 
“Trem de Ferro”, de Manuel Bandeira. A primeira parte do livro trata 
de um cortejo à dama. A estrofe inicial é composta de nove versos 
(nona), heptassilábicos, na melhor tradição medieval (redondilha 
maior) na qual:
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No Carmo das águas claras
Passa tudo sem passar
Passa o boi passa a boiada
Passa o tempo mansamente
E o passado anterior
Passa a rua que se inclina
No rumo daquela serra
Vai pela estrada infinita
Dobra a esquina secular
(MIRANDA, p. 11, 2004)

O leitor tem a oportunidade de ressignificar o texto. A ideia de 
passagem do tempo é imanente ao livro como um todo; ora retrocede, 
ora avança em intertextualidades com a literatura brasileira. Quando a 
voz está com ele vomitam-se referências explícitas ou não a Bandeira, 
Cassiano Ricardo, Carlos Drummond de Andrade, Oswald de Andrade, 
Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu, Augusto dos Anjos, Guimarães 
Rosa e referências ao episódio da rebelião mineira, que encaminham o 
leitor ao passado nacional, com foco nas Minas Gerais. “... Passa ponte/ 
Passa poste/ Passa pasto/ Passa boi/ Passa boiada...” (BANDEIRA, p. 96, 
1976). A costura do eu-lírico aglutina a imagem extraída de Cassiano 
Ricardo em que se apresenta a:

Rua
Torta.

Lua 
Morta.

Tua 
Porta. 
(RICARDO, p. 27, 1957).

Observa-se que a estrofe de nove versos tem o do meio introduzido 
pela conjunção aditiva “E”, que acrescenta informações ao discurso. 
O diálogo com Ricardo é sugerido ali, pela rua que se inclina rumo a 
serra, ao interior, tanto geográfico (Minas Gerais), quanto do indivíduo; 
a constituição do próprio “eu”. Dobrar a esquina secular pode significar 
uma virada de página do livro que tens em mãos. Não se tratará aqui 
de análise estilística do poema, apenas incursões teóricas para situar 
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a tradução praticada por Miranda em sua poética. Faz-se importante 
lembrar que entre

o texto literário e o leitor existe uma correlação impossí-
vel de se salvar. O processo da leitura é um elemento da 
própria estrutura do texto. A leitura busca uma significa-
ção condicionada pelo texto, porém, por sua vez, o texto 
permite que seja o leitor mesmo quem a produza. Entre-
tanto, a obra de arte não pode ser reduzida a nenhum 
desses aspectos (ARF, p. 40, 2013).

A expressão “Ao dobrado som do sino” (MIRANDA, p. 12, 2004) 
justifica a litania que o caracteriza; o eu-lírico sugere o tom elegíaco, 
melancólico. O verso “As aves que aqui gorjeiam” (MIRANDA, p. 15, 
2004) vem do clássico “Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias e remete 
ao sentimento de solidão que atravessa a obra. 

À sombra do tamarindo
Debaixo dos bananais
Passaremos, passareis
Cada um tem sua vez”
(MIRANDA, p. 36, 2004).

Augusto dos Anjos cantou o tamarindeiro do Engenho Pau D’arco, 
de propriedade da família. No fragmento acima, o eu-lírico mescla esse 
saudosismo assimilando a mensagem de Casimiro de Abreu que, em 
seus “oito anos”, cantou a saudade da infância “à sombra dos laran-
jais”. O eu-lírico propõe a troca das laranjas por bananas, um toque 
tropicalista, talvez. “Mundo mundo vasto mundo” (MIRANDA, p. 38, 
2004) explicita a mineirice de Drummond, com suas “sete faces”, de 
“Alguma poesia”, de 1930.

A liberdade formal que o poema alcança não impede as relações 
que vão e vêm no tempo e no espaço. “Liberta, antes que a tarde”  
(MIRANDA, p. 52, 2004) traz a imagem da inconfidência, como também 
pode aludir à tarde bilaqueana, também apropriada por Bandeira para 
se referir à meia idade, símbolo da vida madura. A primeira parte 
se fecha em grande estilo com diálogo profundo entre Drummond e 
Guimarães Rosa. Entre a poesia em verso e a poesia em prosa, como 
se percebe abaixo:
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E essa poesia tão tola
Que não é tua nem minha
Nalgum livro vai ficar
Uma saudade tão velha
Já mais a ninguém pertence
Uma rosa no sertão
Procurada pelo sol
Daquele mesmo arrebol
De quem não tem Itabira
Não tem vida pra viver
Nem tem sonho pra sonhar

E fica sendo de todos
O que não é teu nem meu
É dos currais e do gado
Do passarim passaredo
Da negra jabuticaba
Do jagunço na batalha
Que mandava me matar
Do pernil numa fornalha
Naquele grande buraco
Compadre meu Quelemém
Pato preto marrequinho
Galinha a cacarejar
Tô fraco... tô fraco...
(MIRANDA, p. 57, 2004).

As duas estrofes que encerram a voz masculina são irregulares, a 
primeira com onze versos, esta outra com treze. No que diz respeito à 
métrica, todos os versos são compostos por sete sílabas, com exceção 
do último “Tô fraco... tô fraco”, apenas cinco. O encolhimento em duas 
sílabas pode significar um arrefecimento do discurso que começa na 
estrofe anterior com a ideia de que a poesia não tem um dono, os con-
teúdos são passados pela tradição oral de um para outro desde sempre; 
mas que acaba encontrando registro nalgum livro. A rosa procurada no 
sertão é dupla metáfora para o escritor Guimarães Rosa, como também 
para a ideia de liberdade, delicadeza, de certo aroma que sustém a 
ausência de quem “Nem tem sonho pra sonhar”. O alheamento senti-
mental que prostra o eu-lírico fica mais evidente com os advérbios de 
negação da estrofe seguinte (“nem teu nem meu”) e o tratamento rude 
da jagunçada mediado pelo “Compadre meu Quelemém”. 
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O arrefecimento citado acima encontra amplitude no uso das reti-
ciências entre as repetições do último verso. Em “Prece respondida”, 
o complemento ao masculino se materializa com a utilização de uma 
letra que imita a cursiva, dá leveza ao escrito, subjetiva o eu-lírico. 
Situa o leitor na aldeia perdida e os tautogramas, poemas construídos 
com palavras com inicias repetidas, se fazem mais presentes. “Será a 
vida um cordão/ Será o sonho um destino/ Será o passado um sonho?/ 
O que passou, passará” (MIRANDA, p. 62, 2004). O discurso niilista 
toma corpo no poema e dessa triste construção. 

(...)
O silêncio deste amor
O canto daquele sanhaço
O sangue que virou vinho
O corpo que virou pão
A florada do meu laço
A vida no lento compasso
Do teu cavalo tordilho
Deixou meu corpo em bagaço
E minha alma um sertão
(MIRANDA, p. 67, 2004).

Os versos que finalizam a estrofe (contém outros nove) se apresen-
tam em paralelismo sintático, sendo o antepenúltimo (“do teu cavalo 
tordilho”) fruto de enjambement, encadeando os sentidos do sujeito da 
ação, o que provoca a exaustão do corpo (“em bagaço”), destroçando a 
alma, fazendo dela o que Guimarães Rosa demonstrou ser o sertão um 
lugar dentro da gente. O eu-lírico começa a voltar a Bandeira, aquele 
que impõe o ritmo do “Trem de Ferro” quando se refere à “Minha 
vida tão sozinha/ Na cama que escolherei” (MIRANDA, p. 68, 2004). 
Pasárgada, o lugar imaginário em que se pode amar para sempre.

O campo semântico que enfeixa os sentimentos amorosos encon-
tra eco nos últimos três versos de uma estrofe de vinte e oito: “Alcova 
que foi de Nise/ Casa de Glaura e Marília/ De inconfidência vestida”.  
(MIRANDA, p. 75, 2004). Marília é personagem de Tomás Antonio 
Gonzaga, em “Marília de Dirceu”, e Glaura, de Alvarenga Peixoto. Essa 
presença reforça no poema o ideal de liberdade arcádico, também 
chamado de neoclássico por retomar elementos do Classicismo euro-
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peu. Liberdade no conteúdo, embora refém da forma europeia, até 
mesmo os nomes de Marília e Dirceu, egressos da poética de Bocage. 

A citação ao “Compadre meu Zé Bebelo”, na página 80, reforça os 
laços de camaradagem entre a jagunçada de Grande Sertão: Veredas 
e na página ao lado, por efeitos de espelhamento, o eu-lírico se refere 
à Rosa do velho Drummond; o poeta itabirano publica em 1945 o livro 
“Rosa do Povo”, poemas escritos durante a Segunda Guerra. Aqui sua 
poesia atinge o grau máximo de contundência social, reforçando as 
linhas críticas do modernismo pós-guerra, conceito complexo, pelas 
contingências pós-modernas.

A vida seria sem graça
Se tudo permanecesse
Se o tempo não percorresse
O caminho de uma esfera
Se o dia não fosse em frente
Na baça metamorfose
De uma última quimera
(MIRANDA, p. 84, 2004).

A impermanência das coisas é uma das características da humani-
dade. A vida está em constante movimento e o tempo se desdobra pelo 
“caminho de uma esfera”, para desespero dos terraplanistas, em que 
pese o que se pressente como “última quimera” – Augusto dos Anjos 
sai das sombras para ombrear o discurso feminino. Shakespeare e 
Catulo da Paixão Cearense são convidados ilustres dessa palinódia. 

Meu reino por uma chuva
Meu reino por um trovão
Meu reino por um cavalo
Pelo luar do sertão
(MIRANDA, p. 97, 2004).

A juntada de Shakespeare com Catulo da Paixão assemelha-se ao 
trabalho de Ariano Suassuna. O mestre consegue articular a erudição 
acadêmica com cultura popular e nessa mistura sobressai-se o contador 
de história que se aprendeu a adorar.
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Vi que, na história de Sinésio, havia uma princesa loura 
como Ceci, que era Clara, e outra morena como Isabel, 
que era Genoveva Moraes. E tomei conhecimento doutra 
Princesa cuja biografia é narrada também por José de 
Alencar: é Lúcia, ou Lucíola. O maior encanto, o maior 
enigma dessa mulher é que ela tem duas naturezas se-
paradas, a de Anjo casto e a de jumenta no cio. Quando 
se revelava, nela, a natureza de Anjo, diz José de Alen-
car que “tudo era branco e resplandecente como sua 
fronte serena: por vestes, trazia somente cassas e ren-
das, por joias, somente pérolas; nem uma fita, nem um 
aro dourado manchava essa nítida e cândida imagem”  
(SUASSUNA, p. 503, 2016). 

Os elementos da cultura popular que Suassuna reporta são heran-
ças de um passado colonial que, na esteira de nossa cultura lusitana, e 
por extensão ibérica, fazem do cordel nordestino, variação do Trova-
dorismo português, das modas de viola e cantoria, transculturação das 
cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer. “Ah, Cordeirinho 
de Deus” (MIRANDA, p. 100, 2004), inversão da cantiga da Ribeirinha 
(gênero), mais antigo documento da lírica medieval, espelhada na 
página ao lado pelo “canto do sabiá”, grito de independência cultural 
brasileira da influência lusitana. 

A utilização dos rondós, baladas, ditirambos e vilancetes, por exem-
plo, à página 115, caracterizam aspectos formais da poesia medieval, 
acrescentados às figurações clássicas, formulam o conjunto desse 
passado acumulado que produz e reproduz discursos pela ação do 
tempo. A liberdade formal age no sentido de não se prender à forma, 
mas repercute o estilo, como na temática ditirâmbica abaixo:

Comendo doce de leite
Um queijo branco de lua
Uma rosca de fubá
Cantando versos banais
Em sete sílabas tristes
Arrumando no cabide
O vestido que usarei
(MIRANDA, p. 11, 2004).
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Ditirambos eram poemas que falavam de comida, dos prazeres à 
mesa, em ritmo musical acentuado. O tom era lírico, mas elegíaco, ou 
seja, espelhava a tristeza interior. “Era entoado primitivamente pelos 
amantes do vinho ao seu deus Baco, - a quem atribuíam o apelido de 
Dithyrambos” (TAVARES, p. 281, 2002). Quando o eu-lírico masculino 
envia o poema, dá o recado da dor e da busca e nessa mensagem tem 
o olhar para frente, atento ao movimento das pedras. 

Ariano Suassuna (a pedra do reino), Carlos Drummond de Andrade 
(a pedra no caminho) e João Cabral de Melo Neto (a filosofia da pe-
dra) representam os enfrentamentos da jornada, em que a liberdade 
política (inconfidência) e a liberdade formal (intertextualidade e dia-
logismos) funcionam como resposta à prece que conforma na litania 
o discurso da religiosidade, mas abre espaço para a sensualidade  
(“E o Cântico dos Cânticos”) (MIRANDA, p. 115, 2004). 

Da Antiguidade clássica emergem os mitos (Baco) e lendas (Penélo-
pe e o seu tear), da Idade Média, as formas poemáticas, (as tipologias de 
cantigas). Olhando para frente, percebe-se o futuro com a ruptura das 
formas tradicionais (modernistas), as descontinuidades instituídas. O 
luar do sertão ilumina o caminho de Guimarães Rosa e do cancioneiro, 
dos repentes. Sinos, Salve Rainha e litania remetem à religiosidade. 
No colofão leio a informação de que:

este livro contém citações ou menções a Carlos Drum-
mond de Andrade, Guimarães Rosa, João Cabral de Melo 
Neto, Manuel Bandeira, Machado de Assis, Augusto dos 
Anjos, Ariano Suassuna, Rachel de Queirós, Lygia Fagun-
des Telles, Marco Luchesi, Cláudio Manoel da Costa, en-
tre outras, inconscientes (MIRANDA, p. 127, 2004). 

Encontram-se correspondências na comunicação das partes com 
Guimarães, Drummond, Bandeira, Augusto, Gonçalves Dias, Ariano e 
os inconfidentes. Junto ao eu-lírico masculino se percebe Casimiro de 
Abreu, que não se vê nela. Fica por conta do que a autora (ou editora, 
não se sabe) chama de citações ou menções inconscientes. Machado 
de Assis, Rachel de Queirós, Lygia Fagundes Telles e Marco Luchesi, 
não se conseguiu alcançar. 
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2.4.1 Miranda e Juana Ynes: quase um segredo

Betina dos Santos Ruiz, em “Matrizes para um estudo da literatura 
feminina: uma leitura comparativa de Soror Mariana Alcoforado e Sór 
Juana Inés de la Cruz” apresenta algumas trilhas da epistolografia a 
que cada uma se dedicou e encontra elementos caracterizadores do 
que se chama dicção feminina. Em que pesem as temáticas de ordem 
moral e a rigidez discursiva, pode-se apreender dessa escrita uma gama 
de veleidades mescladas com afirmações de autonomia e índices de 
subjetividade importantes para se recriar um estilo, uma época, um 
jeito de ser que, em última instância, tenha existido. 

Ruiz aponta para o fato de Cruz ser canonizada em seu país, o 
México. Pode-se ler a obra à luz de qualquer teoria que inclua em 
seu método o respeito e observação aos usos e costumes, bem como a 
constituição dos sujeitos inscritos.

Cornejo recolhe os discursos subterrâneos “que interpe-
lam e em muitos casos nutrem a produção canônica”, o 
que possibilita a recuperação dos pequenos relatos his-
tóricos, culturais e literários, que são os que “realmen-
te importam resgatar”, e que permitem construir uma 
historicidade alternativa, longe das conceituações totali-
zantes (ORTIZ, p. 160, 2012). 

A correspondência entre Sór Juana Inés e Soror Filotea de la Cruz 
serve de contraponto à linguagem científica quando esta se torna ex-
cludente pela imposição de um método que policie a linguagem, não 
apenas no distanciamento do senso comum, mas com o cuidado com a 
linguagem metafórica no que costuma esfumaçar o discurso da ciência. 
Esta a razão pela qual se prefere o ensaio aos artigos científicos, pois 
naquele a imaginação encontra-se mais solta, o que não implica em 
ausência de método. Os comentários de Juana Inés acerca do “Sermão 
do Mandato”, de Antonio Vieira, trouxeram dissabores. A visão que tem 
da arte, a importância da leitura e do conhecimento como elementos 
formadores do ser humano norteiam sua produção. Filotea escreve a 
Juana Inés e de início toca em assunto espinhoso:

Senhora mia: vi a carta de V. Mcê. Em que impugna as 
finezas de Cristo que discorreu o Reverendo Padre An-
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tonio Vieira no Sermão do Mandato com tal sutileza 
que aos mais eruditos pareceu que, como outra Águia 
do Apocalipse, havia-se remontado este singular talento 
sobre si mesmo, seguindo o plano que formou antes o 
Ilustríssimo César Meneses, talento dos mais insignes de 
Portugal; mas, julgo eu, quem ler a apologia de V. Mcê. 
Não poderá negar que cortou a pena mais delgada que 
ambos e que poderiam vangloriar-se de verem-se impug-
nados de uma mulher que é honra de seu sexo (CRUZ,  
p. 51, 1989).

Filotea hipoteca apoio à Juana Inés, compreende seu lugar de fala, 
não a julga. A relação mediada pela escrita de epístolas aproxima os 
agentes da comunicação. Entre emissor e receptor há sempre uma 
comunicação mais voltada para o entendimento, para a fluidez. A dic-
ção feminina tem a idade da existência da mulher e se manifesta em 
toda e qualquer linguagem, pela força do olhar, agudeza das atitudes, 
compreensão do gesto.

Eu, pelo menos, admirei a viveza dos conceitos, a agu-
deza das provas e a enérgica clareza com que convence 
o assunto, companheira inseparável da sabedoria; que 
por isso a primeira palavra que pronunciou a Divina foi 
luz, porque sem clareza não há voz de sabedoria (CRUZ,  
p. 51, 1989).

O incidente gerou uma polêmica que marcou sobremaneira a 
literatura portuguesa do período. Muitos autores se debruçam sobre 
essa questão desde sempre. A linguagem conceptista, impregnada pela 
retórica enviesada e pelos indisfarçados mecanismos que truncam o 
fluxo discursivo, interdito para os propagadores do senso comum, gera 
problemas de interpretação. “Nessa sala de espelhos, condição atribu-
ída ao texto, o signo se multiplica incessantemente, ora se ocultando, 
ora se refigurando, ou se reabilitando no interior da linguagem em 
permanente mutação”. (MILTON, p. 79, 2012). A reverberação episódica 
chega aos manuais e compêndios literários, contribuindo para que a 
refrega se estenda no espaço e no tempo.

E há talvez um problema mais fundo que é o da dialécti-
ca da crença e descrença na época barroca. Em que me-
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dida o conteúdo da crença se convertia em matéria de 
puro jogo, sem que isso implicasse uma descrença bem 
consciente e afirmativa? (...) há um sermão em que Viei-
ra se propõe demonstrar que os méritos de Maria são 
superiores aos méritos de Cristo; e outro em que se pre-
tende provar a existência de uma 4° pessoa da Santíssi-
ma Trindade, que é a Virgem Maria (LOPES, p. 509, s/d). 

A busca por argumentos de autoridade para se discutir retroati-
vamente o papel da mulher no tecido literário está em permanente 
evolução. Olhar para Sór Juana Inés e Sór Mariana Alcoforado é buscar 
entendimento para compreender a estética contemporânea em seus 
detalhamentos. Não seria demais buscar nesses exemplos antecedentes 
para a obra de Ana Miranda, Clarice Lispector e tantas outras. Miran-
da mesmo publicou um livro em que recolhe textos que configuram 
sentimentos subterrâneos silenciados por séculos e séculos. Logo à 
abertura, elenca tópicos da fratura exposta de que se constitui a obra: 
Os tormentos do corpo; a contemplação da mulher amada; frenesi de 
hordas e de solitários; a musa libertina; a doçura do amor e seus abis-
mos; sonhos vis e indefiníveis; os excessos da fantasia erótica. Quer 
seja como musa, tema, ou autora, a mulher impõe-se por onde passa, 
mesmo tendo por destino a clausura, o silenciamento, a opressão. 

Não aprovo a vulgaridade dos que reprovam nas mulhe-
res o uso das letras, pois tantas se aplicaram a este estu-
do, não sem aplauso de São Jerônimo. É verdade que diz 
São Paulo que as mulheres não ensinem; mas não manda 
que as mulheres não estudem para saber; porque só quis 
prevenir o risco de elação em nosso sexo, propenso sem-
pre à vaidade (CRUZ, p. 52, 1989).

Juana Inés responde a Filotea de la Cruz com sua dicção feminina 
elevada. Utilizando as ferramentas que a língua oferece, desdobra a 
repercussão de sua escrita em palavras que beiram o senso comum 
(não seriam científicas, de acordo com a epistemologia clássica), até 
por ser uma carta. 

Que entendimento tenho eu, que estudo, que materiais, 
ou mesmo que notícias para tanto, senão quatro bacha-
relados superficiais? Deixem isto para quem o entender, 
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que eu não quero rumor com o Santo Ofício, que sou 
ignorante e tremo de dizer alguma proposição incon-
veniente ou distorcer a genuína inteligência de alguma 
passagem. Eu não estudo para escrever, nem tampouco 
para ensinar (que seria em mim desmesurada soberba), 
mas somente para ver se, estudando, ignoro menos. Des-
ta maneira respondo e desta maneira me sinto (CRUZ,  
p. 66, 1989).

É notória a preocupação de Juana com os desmandos e autorita-
rismo da Inquisição. A habilidade, no entanto, que ela descobre na 
condução do discurso em meio a uma afirmada subjetividade e ao 
mesmo tempo respeito aos dogmas é de se notar. Volta-se ao jornalista 
e escritor José Castello para seguir viagem pelo caminho da escrita. É 
preciso se assegurar da similude visada antes de prosseguir no passeio. 

Por que você escreve? pergunto, em um de meus piores 
momentos. Clarice franze o rosto em desagrado. Levan-
ta-se, ameaça ir em direção à cozinha, mas para e reage: 
“Vou lhe responder com outra pergunta: - Por que você 
bebe água? E me encara, com raiva, disposta a encerrar 
ali mesmo nossa conversa (CASTELLO, p. 24, 1999). 

Mais ao final da carta, Juana Inés reflete sobre a sua visão de por-
que mulheres podem e devem lecionar aos demais o labor da escrita, 
o trilhar do conhecimento. Alerta para os perigos de apenas homens 
estarem nesse ofício de ensinar. E o faz de maneira incisiva, ainda 
que equilibrada. 

E não acredito eu que este modo de ensinar, de homens 
e mulheres, possa estar livre de perigo a menos que seja 
no severo tribunal de um confessionário, ou na distante 
docência dos púlpitos ou no remoto conhecimento dos 
livros, mas jamais na prática da proximidade. E todos 
conhecem que isto é verdade; e, no entanto, só ocorre 
pela carência de anciãs sábias; logo, é grande dano não 
as haver. Isso deveriam considerar os que, atados ao Mu-
lieres in Eclesia taceant, renegam a ideia das mulheres 
saberem e ensinarem; como se não tivesse sido o próprio 
Apóstolo que disse: bene docentes (CRUZ, p. 95, 1989). 
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MEMBROS

Leon queria dizer: “Sinto que você esteja distante de 
mim”, mas apenas falava: “Estou terminando o livro da-
quela indiana, é muito bom, é incrível.” Laura queria res-
ponder: “A distância não é falta de amor”, e apenas con-
seguia dizer: “Guarde o livro, vou lê-lo depois de você.” 
Assim, quando não podiam estar juntos e unidos em carne 
e alma, faziam-no através dos livros. (WIERZCHOWSKI,  
Letícia, p. 71-72, 2015). 

Letícia Wierzchowski 
Foto: Letícia Garcia/Jornal do Mercado



3. Do tempo ao (in) vento:  
a Santa Fé imaginária

A construção de cidades imaginárias na literatura foi utilizada 
durante regimes totalitários em que a liberdade de expressão era 
contida por meio desses dispositivos. Érico Veríssimo, em “O Tempo 
e o Vento”, por exemplo, levanta questões que dão conta da cultura 
entrelaçada pelos nós pampeanos que reproduzem a zona de equilíbrio 
entre Portugal e Espanha, em sua Santa Fé. Gabriel Garcia Marquez, 
com sua Macondo e Manuel Bandeira, em Pasárgada, conseguiram 
imprimir em sua biografia um recorte de construção imaginária que 
mexe com as sensações dos leitores. 

Em filme de 2010, que mistura elementos biográficos com detalhes 
da obra e processo de criação, Nicholas Behr apresenta a sua Braxília, 
cidade imaginária, inventada com o potencial que invoca a criação de 
um santuário pelo qual passeia os olhos a brincar com as superqua-
dras, o geometrismo das ruas e vias públicas, a silhueta dos edifícios 
etc. Acreditar que as palmeiras da “Canção do Exílio” representam o 
Brasil do século XIX é ignorar o fato de que as palmeiras imperiais que 
adornam praças e quintais brasileiros foram trazidas inicialmente pela 
família real portuguesa, com a vinda de Dom João VI. Em seu “Dicio-
nário Sentimental de Diamantino”, assim situa o verbete “Palmeiras”, 
recorte das monocotiledônias tipicamente nacionais:

Existem no mundo mais ou menos 2.200 espécies de 
palmeiras, sendo que no Brasil, temos cerca de 200, e, 
na região de Diamantino, ocorrem quase 10% destas. 
Sim, temos 18 espécies de palmeiras, listadas abaixo. 
(Se alguém souber de mais alguma, por favor me avise)” 
(BEHR, p. 122, 2017). 

Na lista do poeta/botânico cuiabano-brasiliense figuram Açari, 
Acuri, Babaçu, Bacaba-de-leque, Bocaiúva, Buriti, Buriti, Buritirana, 
Coco-de-raposa, Gavirova, Guaricanga, Guriri, Indaiá, Iriri, Siriva, 
Tucum, tucum-mirim e Tucum-roxo. Volta-se às cidades imaginárias 
com Calvino que as imagina invisíveis, e quando as relaciona com a 
memória, lembra ao leitor que:
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O homem que cavalga longamente por terrenos selváti-
cos sente o desejo de uma cidade. Finalmente, chega a 
Isidora, cidade onde os palácios têm escadas em caracol 
incrustadas de caracóis marinhos, onde se fabricam à 
perfeição binóculos e violinos, onde quando um estran-
geiro está incerto entre duas mulheres sempre encontra 
uma terceira, onde as brigas de galo se degeneram em 
lutas sanguinosas entre os apostadores. Ele pensava em 
todas essas coisas quando desejava uma cidade. Isidora, 
portanto, é a cidade de seus sonhos: com uma diferença. 
A cidade sonhada o possuía jovem; em Isidora, chega em 
idade avançada. Na praça, há o murinho dos velhos que 
veem a juventude passar; ele está sentado ao lado deles. Os  
desejos agora são recordações (CALVINO, p. 12, 2003). 

A censura dos meios de comunicação, perseguição intelectual e a 
repressão instituída pelo poder de mando transformaram muitos povos 
em bonecos de carne, ao passo que se fomentou também a resistência 
política e cultural. Nesse cenário estupidificante que ora se avizinha 
como praga do eterno e imprevisível retorno,

a literatura brasileira tem sido marcada pela busca de 
uma identidade, como forma de superar as origens eu-
ropeias. Essa busca percorreu caminhos diversos, mas 
perseguiu sempre um objetivo bem definido: a fami-
liaridade do conhecido, das raízes que assegurassem a 
permanência e a continuidade. A diversidade de compo-
nentes étnicos na formação de uma cultura que se quer 
brasileira, gerou, desde sempre, essa procura angustia-
da, em virtude de uma espécie de complexo de inferiori-
dade frente à metrópole, antes, e aos países desenvolvi-
dos, depois. Em outras palavras, a dependência cultural 
foi sendo implicitamente reconhecida e, ao longo do 
tempo, mudaram-se apenas as perspectivas em relação 
a ela (PELLEGRINI, p. 19, 1996). 

Em pleno século XXI ainda temos em Machado de Assis a referên-
cia a uma obra sem parâmetro. Não pelo tamanho, mas pelo grau de 
complexidade de uma sociedade em transformação, da passagem do 
Império para a República, contemporânea da abolição da escravatura 
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dentre outros elementos de peso na historiografia nacional. Seu “Ins-
tinto de Nacionalidade” é documento de relevada importância para a 
cultura brasileira. Machado é dos grandes nomes da literatura univer-
sal, mas escreveu em português. Érico Veríssimo é um gigante, embora 
fora do eixo Rio-São Paulo seja desconhecido do grande público. Se o 
Rio Grande do Sul parece ser algo distante, esse discurso ocorre pela 
vizinhança com a fronteira trinacional –, Uruguai e Argentina. A língua 
de Unamuno nos traz inúmeras contribuições para se pensar nisso.

Não posso tolerar, e talvez considerem loucura, que os 
carrascos se erijam em juízes e que o fim da autorida-
de, que é a justiça, seja afogado naquilo que chamam de 
princípio de autoridade, e que é o princípio de poder, ou 
seja, o que eles chamam de ordem. Também não posso 
tolerar que uma burguesia aflita e minguada, por medo 
pânico – irrefletido – do incêndio comunista – pesadelo 
dos loucos de medo –, entregue sua casa e sua fazenda 
aos bombeiros que a destroem ainda mais do que o pró-
prio incêndio (UNAMUNO, p. 91, 2011).

A mitologia construída em torno do cavalo, desde a mescla com 
o homem na criação do centauro, nas relações de dominação que 
regem o contato, é de muita utilidade para o escritor de romances 
históricos. Muitos heróis, deste e de outros mundos se notabilizaram 
pela montaria. 

Os que estão a cavalo são os comandantes, os mestres, 
os militares. A genitalidade do Centauro indo-europeu 
encontra-se no macho, já que o cavalo é, se posso dizer, 
o sinal externo de sua virilidade. Também, significati-
vamente, as mulheres andam a pé, como mostram as 
admiráveis imagens do filme mexicano Enamorada, de 
Fernandez, com o homem, o Herói da Revolução, partin-
do a cavalo para a guerra e a mulher seguindo atrás, a 
pé. Surgem então as figuras literárias das Centauras re-
beldes à lei dos homens, dona Bárbara, no romance de 
mesmo nome do venezuelano Romulo Gallegos, e dona 
Flora, em O papa verde de Miguel Angel Asturias. As duas 
reivindicam, pela prática equestre que lhes faz “abrir as 
pernas como um homem”, a promoção social pelo exer-
cício do poder (NOUHAUD, p. 157-158, 2005). 
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3.1 Os campos: delírios de Érico 

Veríssimo inspirara-se no “Sermão da Montanha”, de Antonio 
Vieira, em que os valores de Cristo se confrontavam com os de seu 
tempo para criar “Olhai os lírios do campo”. Entende-se que, dadas as 
relações da obra com a doutrina cristã, haja um ponto de partida, como 
também de chegada e observamos isso na construção do romance. 

Há um sentido verdadeiro em que temos retornado ao 
ponto de partida. O “Sermão da Montanha” foi primeiro 
dirigido a um mundo no qual os fariseus tinham con-
seguido drenar a vida e o significado da lei de Moisés. 
Vivemos num mundo que transformou o evangelho em 
pouco mais do que civilidade do século vinte. Por esta 
razão, é da maior urgência que olhemos frequente e 
cuidadosamente para o sermão do “Filho de Deus” que, 
talvez, mais do que “O Sermão da Montanha” qualquer 
outro, define a própria essência do reino do céu. Aqui, 
se ouvirmos humildemente, nossas vidas poderão ser 
transformadas, nossos espíritos revigorados e nossas al-
mas salvas (EARNHART, p. 3-4, 1997). 

A leitura do Sermão ainda provoca distensões e serve de base para 
trabalhos acadêmicos que não se cansam de recorrer a aspectos bíbli-
cos como ponto de partida para chegar a algum lugar. Daniela Borja 
Lessa concluiu uma dissertação no ano 2000 em que trabalhou esses 
contrapontos: “Olhai os lírios do campo” X “O Sermão da Montanha”. 
São cinco os capítulos, 1 – O tempo presente; 2 – O ponto de partida; 
3 – Materialismo e fé; 4 – Fé e solidariedade; 5 – Ponto de chegada. Os 
títulos sugerem muito. A atualização da leitura está sendo discutida 
no primeiro; o ponto de partida da narrativa, dividida em dois blocos, 
secunda a dissertação. A relação entre o materialismo e a fé inter-
mediada vem a seguir; corpo e alma, dualismo X monismo e outras 
variações conceptistas. O quarto capítulo trata das relações da fé com 
a solidariedade e por fim o ponto de chegada. 

Não se chega ao fim do mesmo modo como se começa. A figura de 
Unamuno com relação ao leitor que “ao ler um romance, preocupa-se 
em saber como seus personagens vão acabar, sem se preocupar em 
saber como ele acabará, não merece que se satisfaça sua curiosidade”. 
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(UNAMUNO, p. 107, 2011). O lado materialista da obra de Veríssimo 
é forte, sobretudo pela perseguição patrocinada pela Era Vargas com 
apoio da igreja católica contra os comunistas. O romance “Caminhos 
Cruzados” indica a posição política do escritor. Mas é com a saga de “O 
Tempo e o Vento” que o projeto literário atinge a plenitude. O fôlego 
da leitura dá a ideia da envergadura do projeto. Bosi, em sua visão 
concisa da literatura brasileira comenta a importância da;

passagem que Veríssimo realizou do corte sincrônico dos 
primeiros romances para o vasto painel diacrônico de “O 
Tempo e o Vento”. Neste ciclo o contraponto serve para 
apresentar o jogo das gerações: portugueses e castelha-
nos nos tempos coloniais; farrapos e imperiais durante 
as lutas separatistas; maragatos e florianistas sob a Re-
volta da Armada, em 1893. A história de duas famílias, 
os Terra Cambará e os Amaral, atravessando dois séculos 
de vida perigosa, é o fio romanesco que une os episódios 
do ciclo e embasa as manifestações de orgulho, de ódio, 
de amor e de fidelidade; paixões que assumem uma di-
mensão transindividual e fundem-se na história maior 
da comunidade (BOSI, p. 409, 1994). 

A edição de “O Continente” de 2013 traz os dois livros em um úni-
co volume. Lê-se na abertura do primeiro capítulo, “O Sobrado I” e 
se pode relacionar com os textos iniciais deste ensaio, sobretudo em 
Ana Miranda lendo Clarice. Especificamente a cena em que Clarice (a 
personagem de Ana) olha pela janela a selva de pedra que se ergue 
diante de seus olhos. O panóptico que estabelece sugere equivalência 
ao que se observa aqui: 

Era uma noite fria de lua cheia. As estrelas cintilavam 
sobre a cidade de Santa Fé, que de tão quieta e deserta 
parecia um cemitério abandonado. Era tanto o silêncio 
e tão leve o ar, que se alguém aguçasse o ouvido talvez 
pudesse até escutar o sereno da solidão.

Agachado atrás dum muro, José Lírio preparava-se para 
a última corrida. Quantos passos dali até a igreja? Talvez 
uns dez ou doze, bem puxados. Recebera ordens de reve-
zar o companheiro que estava de vigia no alto duma das 
torres da Matriz. “Tenente Liroca”, dissera-lhe o coronel, 
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havia poucos minutos, “suba pro alto do campanário e 
fique de olho firme no quintal do Sobrado. Se alguém 
aparecer pra tirar água do poço, faça fogo sem piedade” 
(VERÍSSIMO, p. 17, 2013). 

O sobrado, a rosa dos ventos, a cadeira de balanço e a tesoura são 
elementos significativos para contar a história das famílias. Depois 
de mil páginas atravessando tempos e ventos que mitificam a histó-
ria, o narrador de “O Arquipélago” retoma a cena inicial; agora com 
Floriano e Maria Valéria sendo evocados. Ele, andando pela casa, ela, 
balançando-se na cadeira, andar superior.

O Sobrado está vivo – pensou, sorrindo. Entrou na sala de 
visitas, acendeu uma das lâmpadas menores e ficou por 
algum tempo a olhar afetuosamente para o retrato de 
corpo inteiro do pai. Depois subiu para a água-furtada, 
acendeu a luz, fechou a porta e olhou em torno, como que 
já a despedir-se daquele ambiente. Na véspera havia feito 
várias tentativas frustradas para iniciar o romance. Para 
ele o mais difícil fora sempre começar, escrever o primei-
ro parágrafo. O papel lá estava na máquina, mas ainda  
completamente em branco (VERÍSSIMO, p. 1013, 2000).

3.2 Tabajara Ruas, leitor de Veríssimo

Em 1964, quando os coturnos abraçaram a batina e seguiram com 
algumas famílias pelas mãos, Ángel Rama publicava pela Revista 
“Casa”, de Havana, um ensaio intitulado “Dez problemas para o roman-
cista latino-americano”. Rama parafraseia Bertold Brecht e apresenta 
os apontamentos de Edmund Wilson para discorrer sobre os referen-
tes, são eles: As bases econômicas; As elites culturais; O romancista 
e seu público; O romancista e a literatura nacional; O romancista e a 
língua; Os mestres literários; O romance, gênero objetivo; As filosofias 
no romance; O romance, gênero burguês; Um dom criador. Sirvo-me 
de parte do decálogo de Rama para seguir adelante. 

Problema Número 1 - As bases econômicas fizeram do território de 
São Pedro uma nação. Quando o Império deixa de comprar o charque 
gaúcho para buscar fora do país o produto que servia de ração aos 
prisioneiros e escravos das fazendas do restante do país, volta as cos-
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tas para aquela porção de terra. Talvez se Érico Veríssimo não tivesse 
escrito “O Tempo e o Vento” fosse diferente. 

Problema Número 2 – A elite cultural e econômica que se reunia 
na Corte não se interessava muito por boa parte do país. Os salões de 
baile de “A Moreninha”, de Joaquim Manoel de Macedo, as relações 
conturbadas de Aurélia Camargo e as denúncias de casamento por 
interesse em “Senhora”, de José de Alencar, os contrastes sociais de “O 
Cortiço” de Aluísio de Azevedo mostrando as aglomerações urbanas 
em condições de miséria, fruto da expropriação do alpinista social João 
Romão. Também o Rio Grande tinha sua elite branca, que se escondia 
sobre o manto farroupilha que leva à morte mais de trinta mil lanceiros 
(negros) que atuaram a troco de uma promessa de liberdade. 

Problema Número 3 - O romancista e seu público. Esse aspecto tem 
mudado de feição de tempos em ventos. Pela proximidade com nações 
de língua espanhola e hábitos comuns, “o romance latino-americano 
veio apoiado no público – um público de pequena burguesia -, fican-
do estreitamente vinculado à sua ampliação numérica, a seu maior 
desenvolvimento intelectual” (RAMA, p. 61, 2001). 

Problema Número 4 – O romancista e a literatura nacional: trata-
-se de uma questão complexa, que passa pelo conceito de fronteira, 
desfigurado pela fragmentação política. Machado de Assis, como se 
disse anteriormente, ainda é atual para discutir o “Instinto de Nacio-
nalidade”.

Quando os românticos se interrogam sobre o caráter 
nacional, ou seja, sobre o que distinguia os brasileiros 
dos portugueses, eles estão tentando criar uma identida-
de coletiva, embora, como mostrou Regina Zilberman, o 
sintagma identidade nacional não conste na historiogra-
fia romântica, só tendo aparecido na crítica brasileira 
posterior (FIGUEIREDO; NORONHA, p. 193-194, 2012). 

Problema Número 5 – O romancista e a língua, questão que possibi-
lita “delimitar de forma válida a estrita comunidade literária” (RAMA, 
p. 70, 2001). As variações linguísticas impõem dificuldades de se unifi-
car os discursos. É preciso que o povo compartilhe seu pertencimento 
à língua e vice-versa, mas questões culturais vão além do idioma. 
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Problema Número 6 – Os mestres literários. Rama aponta que não 
há na América nenhum sistema filosófico autóctone, como também não 
vê a existência de nenhuma criação narrativa própria do continente 
– e entendo aqui continente como América Latina. Mas há mestres 
da escrita, sem dúvida. Érico Veríssimo é um deles e fez escola. Taba-
jara Ruas é um dileto representante da estirpe. Deixam-se de lado os 
restantes para se seguir com Ruas na aplicação conceitual e estética 
de que foi herdeiro e ao mesmo tempo criador. Autor de “Os Varões 
Assinalados”, transforma Bento Gonçalves em substantivo próprio. 
O livro é dividido em três partes. A primeira “O país dos centauros”, 
de onde se vê a herança mítica e o imponente símbolo do cavalo. A 
segunda. “A república de Anita” em que a força da mulher que ousa 
sair do lugar reservado às mulheres. A terceira, “A carga dos lanceiros”, 
narrativas dos enfrentamentos com a Guarda Nacional em território 
de São Pedro, por esses dez anos. 

O caráter épico do romance infla os ânimos do leitor. Se Veríssimo 
de alguma forma o incentivou nessa empreitada, sua literatura reve-
la a ideia do que seja um tradicionalista campeiro, por ter vindo da 
fronteira com a Argentina. 

Hemingway, Hemingway! (meu pai, com falsa impaciên-
cia). Ora, francamente, filho, esse americano farsante.

- Farsante, farsante? O senhô leu Adeus às armas, leu por 
quem os sinos dobram?

Meu pai dobrou às duas páginas de A fronteira e aproxi-
mou-a de seus olhos. Olhou o anúncio do filme. 

- Se tu quiser saber sobre a guerra civil na Espanha tens 
que ler Orwell, guri.

(RUAS, p. 34, 2003).

“Perseguição e cerco a Juvêncio Gutierrez” trata de lembranças 
de um garoto de 13 anos vivenciando a fronteira entre os dois países, 
cheios de história para contar. Se com “Os Varões Assinalados” levanta 
o tom para falar desse povo, em “Minuano”, o cavalo do general Bento 
é quem narra. O cavalo também é quem acompanha Gumercindo Sa-
raiva em outra obra. Sempre tempo de reescrever o mesmo livro, como 
diria Borges. É possível que em nova edição de seu épico haja algumas 
mudanças, afinal, vinte e cinco anos depois da primeira, não há nada 
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que impeça o autor de revisar e fazer ajustes que por ventura ache 
necessário. Percebe-se uma nuance quando se depara com o trecho

A notícia chegou à casa das sete mulheres com o outono: 
o estaleiro tinha sido atacado e havia muitos mortos. O 
escravo que trouxe a notícia não sabia detalhes. Ele ou-
viu os tiros e viu os imperiais invadindo o local. Coman-
dava-os o coronel Francisco Pedro de Abreu, o Moringue. 
O escravo viu-o com sua cabeça disforme, montado num 
garanhão malhado, incitando seus homens com os olhos 
brilhantes (RUAS, p. 313, 2010).

Desse fragmento, a escritora Letícia Wierzchowski se apropria para 
nomear o romance “A Casa das Sete Mulheres”, que abre a trilogia 
dos pampas. Tabajara trabalhou com Letícia na montagem do filme 
e minissérie “O Tempo e o Vento”, e também na de “A Casa das Sete 
Mulheres”, o que reforça os laços de amizade, sem dúvida e respeito 
a toda uma tradição. As metáforas do camponês e do marinheiro em 
Walter Benjamin são uma aula sobre a importância da narração no 
texto literário. O primeiro sabe tudo do lugar; o outro conhece de tudo 
um pouco, mas de passagem. Luis Antonio de Assis Brasil, ficcionista 
e professor de escrita criativa, registra em recente livro que:

A escrita de ficção pressupõe o conhecimento de circuns-
tâncias extraliterárias. Mas isso não significa acumular 
dados na memória, armazená-los num computador ou 
registrá-los num caderno de anotações. É preciso inte-
grar esses conhecimentos e, do resultado, deduzir coisas 
diferentes do que sua mera adição. (...) Assim, uma úni-
ca narrativa poderá abordar elementos da sociologia, da 
psicologia, do comércio, da indústria, da mecânica, da 
astrologia, da biofísica, da engenharia, e de mais o que 
inventarmos. (...) Mas escrever ficção não é “só tudo 
isso”. É tudo isso e mais: é também ter envolvimento 
epidérmico, psíquico, pessoal e emocional com a história 
(BRASIL, p. 14-15, 2019).
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3.3 Letícia Wierzchowski, leitora de Érico e Tabajara

Não há como se falar de tradição de escrita sem nos atermos à au-
toria gaúcha, destaque para Érico Veríssimo, sobretudo pelo “O Tempo 
e o Vento”, dividido em três partes, sete volumes. Em “O Continente” 
o período colonial é transcrito como guiado por energia documental 
extrema. O início do volume dois, “A teiniágua”, lenda de uma princesa 
moura que se transforma em bruxa, conta 125 páginas. A simbologia 
em torno da imagem é decalcada na personagem Luzia, de caráter 
dúbio, recurso utilizado por Veríssimo para compor a personagem 
que para

alguns severos pais de família tudo aquilo que a foras-
teira era e tinha constituía uma extravagância ostensiva 
que os deixava até meio afrontados. E quando viam Lu-
zia metida nos seus vestidos de renda, de cintura muito 
fina e saia rodada; quando aspiravam o perfume que 
emanava dela, não podiam fugir à impressão de que 
a neta do pernambucano era uma “mulher perdida” e 
portanto um exemplo perigoso para as moças do lugar  
(VERÍSSIMO, p. 322, 2013). 

Não era esse o ideal feminino da época. O pampa, território rude, 
cobrava da mulher um temperamento de acordo. Que não se engra-
çasse pelos cantos com qualquer um. O cotidiano da mulher campeira 
era de outra ordem e girava em torno da espera. Esperava o homem, 
esperava o filho, esperar, sempre a espera. E decerto que se conten-
tasse com a lida.

Arrastando os dias feito móveis velhos, as mulheres 
aguardam... Como um muro, é assim que uma mulher do 
pampa espera pelo seu homem. Que nenhuma tempesta-
de a derrube, que nenhum vento a vergue, o seu homem 
haverá de necessitar de uma sombra quando voltar para 
casa, se voltar para casa (WIERZCHOWSKI, p. 72, 2002). 

Os cadernos de Manuela registram com propriedade essa angústia. 
Neles, que costuram o primeiro volume da trilogia de Wierzchowski, 
entra-se em contato com a protagonista e seus anseios, angústias 
reprimidas que encontram repouso na escrita; a sombra. Através do 
elemento metalinguístico se sabe de seus quereres e desilusões. E dela 
se ouve:
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Gastei aqueles dias bordando um enxoval que nunca che-
guei a usar, e que ainda hoje está guardado, amarelado 
pelo tempo e pelas lágrimas, nas arcas de pinho que ga-
nhei de minha mãe. Bordava como quem pregava os mi-
nutos num pano: dando cores às horas exatas do dia, en-
quanto escolhia matizes de verde ou de azul com os quais  
tingir a minha solidão (WIERZCHOWSKI, p. 188, 2002). 

Há inúmeros monólogos na obra que buscam preencher o tempo 
de alguma espera. “Ódio e amor eram sentimentos por demais seme-
lhantes. E o ódio de uma mulher poderia ser mais duradouro do que 
uma guerra”. (WIERZCHOWSKI, p. 292, 2002). Ruas é autor de vários 
romances históricos. Em “Netto perde sua alma”, o protagonista 
atravessa a sua obra e se espraia para “A Casa das Sete Mulheres”; a 
referência a esse personagem histórico é bastante presente: “Enquanto 
o general Netto proclamava a república Rio-grandense, Bento Gonçal-
ves, acossado pelas tropas de Bento Manuel, tentava armar um plano 
de fuga”. (WIERZCHOWSKI, p. 119, 2002). Morto ao final do livro, o 
general sai da história e entra para a literatura com a pompa que a 
fina erudição da cultura grega aceita:

O vulto entrou na canoa. Netto voltou-se e não viu mais o 
sargento Caldeira. Era uma bobagem achar que os olhos 
do sargento estavam tristes. Aqueles olhos sempre foram 
tristes.

Olhou para o céu escuro. Lembrou-se da lua no dorso dos 
cavalos. Procurou a lua, mas só encontrou o reflexo pra-
teado do seu resplandor. Aproximou-se da canoa pisan-
do vagaroso a areia macia, já sem pressentimentos, sem 
cautela, sem olhar para o Vulto, sentindo a mordida fria 
do ar, dominando o narcisismo desatento, recuperando 
com satisfação a tolerância, a paternalidade, sentindo-
-se sagaz e dissimuladamente majestoso. Olhou a praia 
deserta. (Agora, o vento estava a favor.).

Netto empurrou a canoa e saltou para dentro dela (RUAS, 
p. 167, 2016). 

É de se notar a diferença de estilo entre Wierzchowski e Ruas. 
Parece que encontramos nela certa leveza. A exemplo do que muitas 
autoras defendem, a literatura escrita por mulheres tem uma inscrição 
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inicial no próprio corpo, território de exílio e exclusão. Wierzchowski 
rompe com isso. Clarice se fecha no próprio mundo e faz dele espaço 
de exclusão, digo, criação. Se há algum lirismo nisso não transparece, 
mas na ausência do afeto repousa o interdito. E é notório que a crítica 
se apegue a isso para ligá-la a sua mãe, mas era uma guerreira e “As 
mulheres vivem suas próprias guerras, meu filho. Sempre foi assim 
neste mundo” (WIERZCHOWSKI, p. 96, 2006). 

O mundo em que muitos vivem à espera da morte, acredita-se que 
ela virá a cavalo. “Agora tem essa cousa do progresso. Ferrovias, barco a 
vapor. É preciso estudar para entender dessas cousas. Hoje em dia não 
se pode mais ser herói num cavalo” (WIERZCHOWSKI, p. 180, 2006). 
Em “Minuano”, de Tabajara, um narrador divertido se apresenta ao 
leitor quando estava sendo “confiscado” em nome da guerra:

O general me examinou demoradamente, apoiado na 
cerca do curral. Como é o nome dele, minha senhora? 
Minuano. O general aprovou com a cabeça. É um bom 
nome. E essa ferida na perna? Foi atacado por um leão 
baio quando era bem pequeno. Será que ele aguenta me 
carregar por esses peraus? Eu garanto que o Minuano 
vai lhe levar onde o senhor quiser. O general entrou no 
curral e alisou meu pescoço. Muito prazer. Minuano, 
meu nome é Bento, sua Dona o emprestou para me aju-
dar numa empreitada urgente, nós dois vamos fazer uma  
viagem bem comprida e perigosa (RUAS, p. 30, 2014). 

 Letícia parece reescrever Ruas quando lembra que “o general 
Antonio Netto, ferido em Tuiuti, tinha sido enviado para um hospital 
em Corrientes” (WIERZCHOWSKI, p. 351, 2006). Assim como parece 
reescrever Veríssimo quando se lembra do sobrado em que tinha 
uma árvore centenária a seus pés: “somente a casa, com sua figueira 
gigantesca e centenária, esperava-o. Ao fundo, quase se confundin-
do com o horizonte, a imagem de umas cabeças de gado pastando 
era uma mancha escura e disforme, que ondulava no pasto verde”  
(WIERZCHOWSKI, p. 372, 2006). 

Em “travessia”, em que Garibaldi e Anita vivem seu romance, o 
narrador ao falar de um cavalo o faz de modo diferente, e ela “fechara 
os olhos de todos e comandara a abertura de uma grande vala, onde 
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tinham sido enterrados com o respeito que lhes era devido. Mas, agora, 
montada no seu cavalo, sentia a morte como um esmalte a cobrir os 
seus olhos” (WIERZCHOWSKI, p. 154, 2017). 

O que dá certa unidade a esses escritos é a ambientação, contígua 
de uma obra a outra. A cena da barca de Caronte levando o corpo do 
general Neto é descrita em Wierzchowski com outra paleta de cores. 
O olhar no entorno, com intuito de abarcar elementos de um cenário 
em comum, contribui para uma unidade estética na tradução de uma 
tradição. 

O encapuzado barqueiro não tinha olhos. Suas mãos e seu 
longo remo guiavam-no. Ela já entrara em tantos barcos 
desde que conhecera José... mas aquele era o derradeiro. 
Ao seu lado, percebeu com alegria, estava a criança. Ti-
nha vindo com ela, e sorriu-lhe amorosamente. Fariam 
juntas a travessia. Não se sentia triste. Partia apenas... 
Ainda podia ouvir a voz de José, ou talvez tivesse so-
nhado. Deem a ela um funeral digno, por favor. Sentiu 
pena de José. Ele teria de seguir sozinho dali em diante. 
Mas, então, como uma epifania, soube que não. Estaria 
sempre com José. Ela não morria, mas se misturava ao  
mundo, ao dia e à noite (WIERZCHOWSKI, p. 538, 2017).

A morte de Anita é narrada à página seguinte, o fragmento anteci-
pa o destino que a espera. Anita contrariou os padrões de sua época, 
não era mulher de ficar à espera, à mercê de nada ou alguém, como 
Bibiana, Maria Valéria, Manuela, e todas as outras do Sobrado. Era 
uma mulher guerreira e se movimentava pelas terras ao balanço das 
necessidades e movida por um profundo e intenso amor. O narrador 
de Wierzchowski tenta cunhar-lhe um epitáfio que movimenta as 
palavras ao sabor do vento. “Fui sua rainha e sua escrava./ Seu ópio 
e seu grilhão.” (WIERZCHOWSKI, p. 440, 2017). E mais, “Sou esta voz 
e me lembro. Ouçam no vento a minha história” (WIERZCHOWSKI,  
p. 373, 2017). 

Minuano é vento bravo, mas também nome de cavalo, é indomável, 
sente-se nos ossos. A cultura campeira irmana os povos do Rio Grande, 
do Uruguai e da Argentina. “Quem lê, com atenção, ‘O Continente’, vê o 
Rio Grande na sua dimensão geográfica, política, econômica, cultural e 
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social. A terra gaúcha inspira Érico Veríssimo no sentido da realidade 
concreta e do mundo imaginário, primigênio e mítico”. (MAROBIN, 
p. 269, 1995). A tradução de uma cultura de oralidade, de construção 
mítica e lendária para o papel, sofre um processo de readaptação que 
é cultural. A leitura que a norma faz de uma cultura é transformadora, 
codificada e repleta de interferências.

No quadro de sua produção conceitual, parece ser fun-
damental o reconhecimento da importância do conceito 
de região, das migrações e das fronteiras culturais, que 
se movem em processo constante de reorganização, de-
sempenhando um papel determinante nas dinâmicas de 
integração social (VIANNA, p. 121, 2012). 
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Em Durazno, Lavalleja ofereceu-lhe o posto de oficial co-
mandante da Artilharia. O conde recusou, consternado, 
e partiu para Buenos Aires.

No esplendor do verão, num teatro lotado ressoante de 
patriotismo (antes da apresentação da tragédia de Alfieri 
Brutus Primeiro, representada por um grupo francês em 
excursão ao Novo Mundo), declamou, com a voz oracu-
lar que calava os mais veementes, interminável poema 
louvando a liberdade dos povos, enquanto os portenhos, 
compenetrados em suas roupas impróprias para o ca-
lor, derretiam de transpiração e tédio (TABAJARA RUAS,  
p. 15, 2010). 

Cavalgada pelo pampa gaúcho em 1980 foi resgatada  
em livro ‘Terra adentro’, de Luiz Sergio Metz (2006).
Foto: TAU GOLIN/DIVULGAÇÃO/Jornal do Comércio.
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4. Metz e sua terra prometida

Leio, quase toda a noite, e no inverno vou ao sul. T.S.Eliot

“O enterro dos mortos”, A terra desolada

(in: METZ, p. 5, 2013)

Lendo o posfácio de Luis Augusto Fischer a essa edição, percebe-
-se o peso da tradição na vida de Metz; seus dois filhos receberam os 
nomes de Pedro e Anahy, o que transporta o leitor ao espaço e tempo 
da Santa Fé de Veríssimo. Um sentimento de perda, ou de ligação com 
o sul do país atravessa o leitor em um parágrafo intenso que tem a 
força da flechada guaranítica impetrada ao Território de Las Missiones. 

A culminância de sua obra se deu em 1995, com o lança-
mento da primeira edição de “Assim na Terra” pela gaú-
cha Artes e Ofícios. O livro tem um tanto de passado míti-
co em sua composição – um homem caminha por trilhas 
estreitas, fora das grandes estradas, em busca de algo que 
não se sabe o que é; ao mesmo tempo habita lugares que já 
conhecia, de alguma forma; seu desenvolvimento guarda 
características de relato de iniciação transcendental – o 
mesmo homem passa uma longa temporada num estra-
nho “Pensário”, galpão concebido para nele se pensar; e 
seu desfecho vizinha com a poesia e a alegoria, mas uma 
poesia que relata e celebra a perda, não o triunfo, na for-
ma de uma insana cavalgada do protagonista com um  
amigo que figura como sábio (FISCHER, p. 218, 2013).

A narrativa se inicia pela primavera, duas páginas, segue pelo ve-
rão, outras duas, mais duas de outono, para depois conduzir o leitor por 
um inverno rigoroso de cento e oitenta, quando novamente o subtítulo 
anuncia outro inverno, mais curto, de apenas quatro páginas. Depois 
volta a primavera, duas páginas, o verão, apenas uma e se finda com a 
entrada do outono, duas derradeiras. Da primeira primavera ergue-se a  
voz que exalta os tempos da avó: “- Gomercindo é maravilhoso!” (METZ, p. 10,  
2013);  e volta no verão: “- Tá de derreter, Gomercindo!” (METZ,  
p. 12, 2013); insiste no outono: “- Tá de molhar, Gomercindo” (METZ, p. 14,  
2013); resiste ao inverno: “Tá de renguear, Gomercindo” (METZ, p. 16, 
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2013). O discurso segue o trote ritmado, de duas em duas páginas. A 
última primavera vai encetando a chegada:

Era uma cavalhada por sobre o nosso passeio. Estéreo 
e loção Coty. A pira da pátria estava acesa. Uma dessas 
Semanas me pegou lendo O velho e o mar. Nos arrabal-
des se churrasqueava gratuitamente. Vinho branco e ca-
chaça. Nunca se caiu tanto do potro como nessas festas. 
Nomes de heróis reencarnavam e os patrões de CTGs sa-
biam um tanto de história (METZ, p. 199, 2013). 

O narrador de Metz remete a Hemingway, o de Ruas, em “Persegui-
ção e cerco a Juvêncio Gutierrez”, também, pela intervenção ao pai, o 
que se interpreta como um aspecto da tradição. A referência a Cartago, 
Semana da Pátria e a Boticelli, à página 9, desperta o leitor para as 
comparações implícitas da disputa pelo controle do Mediterrâneo, na 
antiga cidade, com as guerras cisplatinas, que, ao longo de cem anos 
confrontaram Brasil e Argentina, cujo produto é a República Oriental 
do Uruguai. A espera das mulheres por seus homens que vão à guerra 
se faz presente. A imagem de Botticelli à porta do colégio espelha um 
retrato da sociedade local. Equilibrada, renascentista, não se sabe, uma 
vez que a obra do italiano retrata elementos cristãos, como também 
do paganismo. 

As senhoras muito gordas ventavam-se com as saias 
muito largas e de tecido ainda firme. (...) não se mexe 
uma folha! Uma delas, os olhos vermelhos, o vestido er-
guido até o meio das coxas, sentada de forma a pendular 
a cadeira, abanando o leque de lata, disse: - Tá de derre-
ter, Gomercindo! (METZ, p. 12, 2013). 

A epígrafe de Eliot tem desdobramento no primeiro outono em 
que se lê: “Uma desolação boa e primordial de desagasalho e dedos 
sujos” (METZ, p. 14, 2013). O inverno rigoroso traz os primeiros óbices 
ao leitor à página vinte e oito quando:

reposto no caminho, chispando, entre dizeres preserva-
dos, retidos, abstraídos dos mundaréus entre os mundos 
morfológicos, semantemas, glossários póstumos, rou-
pões pesados para o verbo quebradiço, cheiro de carne 
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crucificada, religadas, Santo Isidro, Ácaba, Hannover, 
Dublin, al pedo, descendo o caracol da estrada, escada, 
lufadas de palha vindas das medas, manteiga, ardil, ga-
danhos, lanternas, chapéus nas gares, garoa agarrada no 
sino, loções dentro dos relógios e o tinir dos escapulários 
na camisa, gente em todas as direções parando apenas 
para deixar umas coisas nos armários, armários que se 
aramaram no fundo das estações (METZ, p. 26, 2013).

O gerúndio da primeira linha da citação (chispando) dispara sob 
a forma da enumeração expressões sintéticas de estados de espírito, 
mescladas a imagens cristalizadas pela historiografia de registros que 
atravessam o tempo. Cidades que, metonimicamente, representam 
escritores, leitores como Metz, do espaço e do tempo. Observa-se 
também o olhar para procedimentos metaforizados: caracol, escada 
e lufadas, situações-limite que são guardadas no repositório maior, o 
tempo, representado pelo relógio. Tudo bem guardado no armário, 
codificando a memória, de acordo com a fortuna crítica de Eliot. Isidro 
foi um lavrador espanhol, é nome de bairro em Buenos Aires, como 
de cidade argentina, próxima à capital. Ácaba, hoje Jordânia, assen-
tamento judeu, porto de importante navegação entre a Ásia e Europa, 
estratégico para o Iraque durante a guerra do Golfo. Dublin, possível 
referência a James Joyce, portanto, ainda no recorte estilístico de que 
se beneficia o uso da metonímia em suas relações de contiguidade. 

Limpa a lente dos óculos, caminhando alguns passos 
entre torrões, pagos e vestígios, lê os lábios da labareda 
que viu em menino: cenhos, cenhos angulosos, alpen-
dres, coisas que escapuliram no vento que vai e vem, 
fragmentos vocálicos, polvilho, pedais, astros que urram, 
montarias, caravançarás, coisas de espora, adâmicas su-
tilezas que se escandem em sua caneta entre Flaubert e 
Guiraldes num domingo chuvoso vendo, sob a ramada, 
um homem falquejar uma canga (METZ, p. 36, 2013). 

De Flaubert a Guiraldes expande-se o território da narrativa.  
O realismo francês dá lugar à influência portenha na narrativa 
rio-grandense. Guiraldes é antecessor de Borges na construção da 
moderna literatura argentina e, sendo da fronteira, provavelmente 
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o contato com sua literatura se deu antes que se mudasse para Porto 
Alegre. Cada vez mais em direção ao sul, “a frase de Thomas Stearns 
Eliot não descansava: no começo o fim, no fim o começo. A maldição 
pela memória. Fui saindo do mato, levando-o. Grota e Eliot”. (METZ,  
p. 63, 2013). Na mesma página, arrisca-se intertexto com “Macunaíma”, 
de Mário de Andrade: “Andei umas cinco horas desde o mato virgem” 
(METZ, p. 63, 2013), pista abandonada por outra mais segura:

A lua incidia na fivela grande do seu cinto, de prata e 
ouro. As iniciais do seu nome estavam polidas: GS. Sua 
idade era transcrita na pele, o rosto já pergaminhado. 
Talvez passasse dos setenta. Corriam os nervos pela face, 
às vezes parecendo espantar uma mosca. Sentei na es-
trada mesmo, junto a ele que poderia ser Gregor Samsa e 
se transformar num grande inseto bem logo. Sua roupa 
ainda mantinha o asseio, usava um casaco de lã com três 
botões, um pouco claro para o relento. As bombachas 
sim, eram escuras, com riscos cinza, e as botas, com os 
bicos embarrados, uma para cada lado, tinham um pou-
co de brilho nos canos (METZ, p. 64, 2013).

Gumercindo Saraiva, maragato, defensor do Império que teve a 
cabeça arrancada ao corpo para ser entregue ao doutor Julio de Cas-
tilho, líder republicano do Rio Grande do Sul. O episódio faz parte da 
Revolução Federalista que agitou o Rio Grande, enquanto a sombra de 
Getúlio Vargas começava a aparecer. A narrativa vai somatizando junto 
ao corpo sua matéria bruta. Mas nem tudo é tensão na obra de Metz. 
Há espaço para a fina ironia, para o poeta embrionário que se escon-
de nas narrativas: “Deus te dê Huidobro / tudo o que me desejares/” 
 (METZ, p. 73, 2013). O espaço criado como “Pensário” representa um 
escritório, local em que o escriba se fecha para a produção literária. 
O dístico acima está colocado acima de uma das portas; Huidobro 
foi um poeta chileno considerado de vanguarda. Ao lado de outros 
grandes do período, influenciou a Garcia Lorca, poeta da resistência 
espanhola. Alguns críticos o apontam como um dos precursores da 
poesia visual. Pensário é uma espécie de desacelerador da narrativa 
onde se encontra a: 
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escrivaninha do tampo claro que estava centrada no nú-
cleo da encruzilhada de luz, se se imaginassem as qua-
tro portas abertas. Ela estaria suspensa numa claridade 
exata, assim que o sol nascesse. E haveria uma projeção 
de vários feixes luminosos sobre o tampo de madeira 
encerada. A face das oito gavetas laterais, com fechadu-
ras, tinha o mesmo trato, e havia um banco guardado no 
fundo do móvel, que trouxe até poder sentar e pensar 
que ali poderia ser executado um trabalho sobre o sul  
(METZ, p. 73-74, 2013).

No espaço de reflexão contido na sala das quatro portas, o narra-
dor se pega pensando em que “Goethe talvez tenha um sentido aqui 
dentro” (METZ, p. 90, 2013). Haroldo de Campos, estudioso de Goethe 
dentre outros nomes da poesia universal, destaca que: 

T.S. Eliot, em seu conhecido estudo sobre Dante, enfati-
zando a “vantagem de um sistema tradicional coerente 
de dogma e moral” para a construção de um poema “fi-
losófico”, deixa manifestos os motivos de sua insatisfa-
ção perante o “Fausto” de Goethe, ao confessar: “Goethe 
sempre desperta em mim um poderoso sentimento de 
incredulidade no que ele crê; Dante não.” (...) encontro 
na motivação eliotiana, lida ao revés, exatamente as ra-
zões para ressaltar a atualidade de Goethe no mundo 
contemporâneo (CAMPOS, p. 29, 1997). 

Retoma-se a Metz após a leitura de Haroldo, que faz uma leitura de 
Eliot, a respeito de Goethe. “Os foles vermelhos dos tropeiros musicais 
ficam intercambiando esses aléns, os nossos Mefistófeles abrindo e 
fechando o sonho, como velhos ferreiros que moldam na sua forja o 
cavalo e jogam fora o cavaleiro” (METZ, p. 93, 2013). A essa altura se 
parece ouvir alguém gritar de um túmulo qualquer: “Meu reino por 
um cavalo”. As reflexões do narrador, quando no “Pensário”, são uma 
constante ao longo do tenebroso inverno da narrativa. O tempo da 
narrativa e o tempo do narrador entabulando o discurso. Enunciação 
e enunciado se tocando na produção discursiva. O leitor tem a sua 
frente dois caminhos difusos, mas que apresentam certa contiguidade. 
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Uma dimensão a mais onde os tempos pudessem ser ex-
postos sem classificação e pudessem denudar-se ou re-
duzir-se, no meio dos seus ambiciosos desejos. Ali ele rei-
nava com seu baralho em branco. Um local de rendição 
absoluta, onde depois de depurado se roga por uma ilusão.  
Era uma casa de Eliot, era o que eu queria, mas de um Eliot  
relido diferente. Uma forma de ler já em imagem, sem pausa,  
sem ruído, sem leitor. O cão que abocanhasse a própria  
cauda e seguisse girando até se anular. A serpente de Valèry  
viva no espaço, o rastro e o bote nela mesma, confusa e 
voraz dentro do próprio veneno (METZ, p. 95, 2013).

O baralho em branco iguala as cartas, não há coringa, não se va-
lora nada. Não tem blefe. Augusto de Campos esteve no encalço de 
Paul Valèry: 

Percorrendo sinuosamente as 31 décimas octossilábicas do 
poema, a fala da serpente é toda ela uma sucessão de coleios  
verbais, mosqueados de rimas raras e de equívocos fôni-
cos, onde se insinuam, numa mistura ambígua de discur-
so filosófico e de sonoridades concentradas, a derrisão, a 
paródia, a caricatura, o joco-sério (CAMPOS, p. 18, 1984). 

Percebe-se o interesse de Metz pela poesia de vanguarda, aqui no 
Brasil, na América Latina, como também na Europa. Persegue seus 
caminhos e influências. Seu narrador dispõe de um baralho em branco, 
mas parece se apegar ao lance de dados. Talvez aqui caiba a metáfora 
de Valèry, traduzida por Augusto de Campos: “eu sigo uma serpente 
que me morde o ser” (VALERY, apud CAMPOS, p. 81, 1984). 

A erudição contida em todo o romance faz de “Assim na Terra” uma 
obra de sincretismo cultural inovador. A maneira como o narrador 
dispõe do pensamento e da práxis de inúmeros poetas e intelectuais 
converge em uma narrativa experimental e mítica sem parâmetro. A 
imagem de caixas de madeira lançadas ao rio, mescladas com o pensa-
mento de Mallarmé: “Mentira, eu disse, Mallarmé não vem por água, 
vem da dor vazia, nas mãos sete-catingas, nos milagres, na luz das 
lâmpadas de papel” (METZ, p. 97, 2013). Caixas de madeira aportando 
em Santo Isidro podem significar os afluentes que chegam a um rio 
maior, aberto a todas as influências. A estética da recepção recupera 
o espaço da valorização do ato de ler. 
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Para Valéry, o leitor é um segundo criador de uma obra, 
considerada, necessariamente aberta. Ele chega a afir-
mar, de modo provocador: “meus versos têm o sentido 
que queira dar o leitor” (VÁSQUEZ, p. 24, 2005), encar-
regando a este do complemento do trabalho da poiesis, 
põe em jogo a própria sensibilidade para provar um 
sentido que não está disposto no texto, senão proposto  
(ARF, p. 27, 2013). 

Metz submete o leitor a intenso bombardeio de informações que 
deixa pelo campo muitos que tentam cruzar o caminho da interpre-
tação; constrói uma muralha em que, para se transpor, há que se 
exercitar o domínio de narrativas. 

O Cego argentino está no rancho e está morto. O copista 
está morto. Os dueladores estão mortos. Os arrieiros, os 
correeiros, os arrabaleiros, o sol, a luar. Todos mortos. 
Os caminhos estão vivos, a obra está viva, o Cego está 
lendo, da morte para a folha. Autora e leitor, mortos. A 
porta está viva, o abrir da porta está vivo. O rancho todo 
está vivo. Ali chegam outros mortos, Rulfo morto. Cor-
tázar morto. Nós dois estamos vivos, este mapa está vivo, 
o diálogo está vivo. Lança um volume no rio e eu ouvirei 
(METZ, p. 97-98, 2013). 

O rancho seria o depositário de todo o conhecimento. Metz está lá, 
morto, mas sua obra, viva. Érico Veríssimo está no ranchão, Clarice 
Lispector, Otto Lara Resende, Nélson Rodrigues veem-se em um canto, 
no mesmo rancho. Augusto dos Anjos, Olavo Bilac, Gregório de Matos 
Guerra. José de Alencar e Gonçalves Dias, e tantos mais. “Aqui é um 
lugar mnemônico onde eu existo e o material do Pensário é sem fim” 
(METZ, p. 99, 2013). 

Ele não é o que é, e o que tem na face é o que Hamlet 
perseguia na alma?
Ele riu. Eu também. Na porta, reolhou-me:
– “O menino é o pai do homem.” De quem é isso?
Eu ia dizer um autor. Mas ele interrompeu:
– Wordsworth (METZ, p. 100, 2013).
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Por vezes o narrador se assemelha a Sísifo, com o peso das pe-
dras que move e acabam voltando ao mesmo lugar. Imagens que se 
sobrepõem à exaustão na erudita construção repleta de interfaces. 
Nesse lugar, que não é o mesmo lugar, mas que se assemelha a outro 
qualquer, passam: 

Dias, dias e dias. A luz, o quarto e ninguém. O branco no 
fundo do escuro, a cama desmembrada. Nada escrito na 
flecha, nada escrito no arco. Alvo e olho abandonados ao 
pé de alguma coisa que não nascera ainda. Ali é o local. A 
cabeça rolando como uma pedra nos ombros, levar esta 
pedra e esta cabeça de um monte a outro monte, do lugar 
ao não lugar, indo e vindo, sem nada, sem mover as coisas,  
apenas o rumo para lá e para cá (METZ, p. 102, 2013).

Do entre-lugar discursivo o narrador se contorce em pensamentos 
e imagens que se desintegram e voltam a incomodá-lo; incomodação 
positiva, pois que se traduz no produto da escrita, que por vezes nada 
vê em suas armas metaforizadas, flecha e arco, sem alvo – não há mais 
leitor, nem autor, somente o lugar. Presente vazio no instante em que 
a crise da palavra se instaura.

A palavra é a nossa única saída, água de quase tudo, do 
cisne ao álibi. O velho Sócrates ouvindo o oráculo dizer 
o que ele disse para se convencer secretamente de que 
havia um acordo entre o verbo e a sina, o vento e a rosa, 
a deusa e o uso, o estro e a ética (METZ, p. 109, 2013). 

As imagens condensam os pensamentos, produzem retratos inte-
riores, materializam estados de espírito. As pausas em que o narrador 
se vê às voltas com a dificuldade de acessar a memória constituem 
parte do processo e podem se revelar metalinguagens específicas do 
entre-lugar. Nem vanguarda, ou retaguarda, nem passado (a tradição), 
ou futuro (provável ruptura), objeto estético de chegada de quem se 
posiciona avant-garde. Nesse movimento: 

A consciência ilumina portanto com seu brilho, a todo 
momento, essa parte imediata do passado que, inclinada 
sobre o futuro, trabalha para realizá-lo e agregá-lo a si. 
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Unicamente preocupada em determinar deste modo um 
futuro indeterminado, ela poderá espalhar um pouco de 
sua luz sobre aqueles dos nossos estados mais recuados 
no passado que se organizariam utilmente com nosso 
estado presente, isto é, com nosso passado imediato; o 
resto permanece obscuro (BERGSON, p. 176, 2010).

A tradição encurralada pelo pensamento de vanguarda. O narrador 
em crise. A escrita sem condições de prosseguir. A arte na tentativa de 
imitar a vida, que por sua vez anda imitando a própria arte. Serpente 
engolindo a si, cachorro atrás do próprio rabo.

Os vencedores, pacholas, querendo o ai-auim da gai-
ta que ressona, se dia ainda, na ressolana. Mas é noite. 
Cabe abri-la a la bruta, seu miolo lunarejo, sua mancha 
peregrina. Por isso ninguém vence. Por isso Mallarmé. O 
brinde enlutado. Resta pela frente tudo de novo, com os 
detrás. Semear a palavra na folha sem linha. O presen-
te, no sul, é um pouco depois de passada a derradeira 
culatra. O tirintintim das esporas, o pega-pega nos flecos 
dos tiradores, os chapéus mais enterrados ainda. E um 
último uiú-húhú, grito gaudério e de cisma, quando já 
estão se sumindo nos panos do poente, vira a página da 
paisagem. Até que a chuva os pegue no repecho. Araga-
nos (METZ, p. 121-122, 2013). 

O vocabulário campeiro com reentrâncias castelhanas dá o tom 
fronteiriço. O narrador se encaminha para reflexões acerca da cultura 
material acumulada. Aragano é derivadício do espanhol, sem dúvida, 
e significa cavalo assustadiço, fujão ou difícil de submeter à doma, 
poderia ser chucro, ou ainda com os sulistas, chimarrão. 

Entendi que era uma forma de pensar o Pensário, de 
materializar o tempo de um autor para ele muito caro. 
Talvez Aureliano de Figueiredo Pinto ou Apparício Silva 
Rillo, se lidos por alguém que pode praticar na espectria 
da palavra e respeitar um viver sem metáforas, um viver 
assim só de imagens, precário como a pétala mesmo, o 
jardim e a chuva. Ele os queria salvar do rigor dos anos e 
para isso era necessário destruí-los, torná-los esquecidos 
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para que seus versos pudessem entrar no fluxo das tro-
cas de impressões e sínteses e em alguns fragmentos de 
epístola de aldeia futura (METZ, p. 123-124, 2013). 

A passagem do pensamento para a escrita é mediada por extensão 
de uma imagem que conduz o leitor para a formação de outra; do cam-
po introspectivo para o da configuração externa de outra imagem. De 
um lado a figura de Aureliano Figueiredo nos reporta à Revolução de 
1930 em que, como capitão-médico, esteve na batalha de Itararé. Por 
sua vez, Apparicio Rillo, autor de mais de quarenta obras, incluindo a 
“Literatura de Latrina” oferece por esse recorte um viés irônico para se 
pensar a produção de meados do século XX. O narrador parece oscilar 
de um eixo paradigmático (as relações do narrador com a escrita) para 
o sintagmático (o enredo da própria escrita), como se segue:

Talvez uma folha e a outra de janelas distantes, distintas, 
numa amasia, corpo de um único seio, segredadas e con-
tidas em um marco significativo. O sangue de um degola-
do vertendo no saco de farinha sobre uma balsa na noite 
de contrabando, uma criança, uma chupeta perdida, o 
vento norte num negro chapéu (METZ, p. 124, 2013).

 A mudança do vento, de sul para norte, indica a passagem do 
tempo. As digressões acentuam a introspecção, por um lado, e o 
retardamento da ação, por outro. As folhas da escrita e as da janela 
circunscrevem dois tempos, mesma duração. O vento deixa de ser o 
minuano, de origem polar, que sopra do sudoeste. O negro chapéu por 
sobre o vento norte anuncia chuvas. O inverno que se prolonga vai 
anualmente ao encontro da primavera. E essa condução se espelha no 
pensamento de Flaubert, decalcado em uma voz que narra:

Os livros não precisam de amigos, de protetores, Gomer-
cindo disse. E, o que está escrito, a história da cultura é a 
história da barbárie. Se algo sobrevive é apesar e contra 
todos. O livro vem à luz com a águia dentro do próprio 
fígado. Flaubert pensou: “Poucas pessoas hão de adivi-
nhar quão triste é preciso ter estado para ressuscitar 
Cartago” (METZ, p. 125, 2013). 
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Cartago jamais foi a mesma depois da derrocada.

Não conseguimos dar o fora. O mar não nos quer. Vamos 
nos colocando no lugar das coisas, aguardando que não 
nos esqueçam, ficamos trabalhando nelas nossos melho-
res e piores dias. Alguém nos começou e não conseguiu 
nos acabar. Deixou um início dificílimo pelo meio. Stefânio 
Mallarmé e José Hernandez. Que cilada. Me apareces com 
Eliot e Aureliano de Figueiredo Pinto (METZ, p. 128, 2013). 

Acerto de contas consigo mesmo, é o que o narrador sugere. Mallarmé  
dá roupagem nova à poesia, deslocando a mancha de texto no espaço em  
branco da página. Parece dar por encerrada a empreitada, assumir o fracasso  
de uma obra inconclusa, mas segue em frente. Embora tenha anunciado a  
morte do leitor há poucas páginas, parece trazê-lo de volta para que se  
estabeleça o contato. “Algo nos une vagamente e não é Eliot. Eliot não fez o  
que eu fiz, eu mudei, eu me apaguei” (METZ, p. 128, 2013). A leitura parece  
iluminar a compreensão de um tempo que foge. “Eu não fiz o que Eliot 
fez, eu não tenho um texto e não arco sob esse peso” (METZ, p. 129, 2013). 

A digressão regressiva chega ao paroxismo em “Homero não nasceu 
com isso. Homero está aqui e o barro está lá” (METZ, p. 133, 2013).  
O poeta grego, assim como Borges, tem na cegueira o castigo para com 
o corpo. Borges, mesmo depois de atingido pelo mal, continuou lendo 
e escrevendo por mãos e olhos alheios, mas Homero deixou obra no 
campo da oralidade. Quando se atribui a “Ilíada” e a “Odisseia” às suas 
mãos, nos equivocamos, pois quem as traduziu para o papel não foi o 
mesmo, portanto passou por algum tipo de filtro. Como as parábolas 
pelas quais Jesus Cristo se comunicava, mas que não deixou por escrito. 
No cerco ao memorialismo da Antiguidade, o narrador se aprofunda 
quando se refere à:

rota da seda na China desde 200 a.C. Foi nela que se mes-
clou a seda no cavalo, o cavalo só poderia ser árabe como 
a seda só poderia ser chinesa. Tecido e deserto. Por mais 
de quinze séculos trocaram olhares cidadãos do Oriente 
e do Ocidente, nos vazios e montanhas da Ásia, atraves-
sando o rio Amarelo, enfrentando a ausência de Gobi, um  
corredor estreito que separava os humanos e os espec-
tros, o sinistro, o inóspito, o desaparecer e a areia (METZ, 
p. 139, 2013). 
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A complexidade do texto de Metz transforma a narrativa em dis-
curso que posiciona o sul, não apenas em oposição ao norte, mas a 
toda confluência de um passado em que Eurásia figurava como con-
tinente hegemônico. Talvez para esse ponto convirja uma ampliação 
do discurso de Rama, ao que se referiu anteriormente:

Assim como nenhum sistema filosófico transformador 
do mundo nasceu na América Latina, do mesmo modo 
nenhuma grande contribuição tecnológica, científica 
ou sociológica ainda foi gerada no continente, também 
ocorre que as grandes invenções narrativas – não como 
obras de alta qualidade, mas como sistemas, métodos, 
fórmulas – não surgiram de terras americanas (RAMA, 
p. 82, 2001).

 E a voz que narra arremete a um tempo mais remoto ainda: 

As legiões romanas de Marco Licínio Crasso, na batalha 
de Carras, viram pela primeira vez a seda e seu terror: 
as bandeiras dos partas reluziam ao sol, confundidas aos 
aterradores gritos de guerra. Roma, mais tarde, conse-
guiu o tecido que fora contrabandeado em alguns ovos 
de bicho-da-seda, por monges nestorianos, em taquaras 
de bambu, até Constantinopla (METZ, p. 139, 2013). 

Marco Licínio de Crasso foi uma das grandes fortunas da época, 
não somente em Roma, mas de toda a Europa. Metz passeia ainda 
por Coleridge e o romantismo inglês, volta para a Antiguidade com 
Alexandre, o Grande e, em um de seus diálogos com Gomercindo, ao 
longo da cavalgada em direção mais ao sul;

ele propôs que trocássemos os chapéus, e assim fizemos. 
Aquilo para mim era uma forma de amizade, de confian-
ça, de intimidade. Talvez o meu chapéu ficasse melhor 
nele. Talvez. Ele nunca expressou um juízo sobre Eliot. 
Eu nunca disse a ele o que pensava de Mallarmé (METZ, 
p. 146, 2013). 

Para o leitor distraído, esta passagem pode ser apenas um arremedo 
de escrita, um minimalismo sem sentido, mas não. O chapéu “simboli-
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za muitas vezes a cabeça ou os pensamentos; mudar de chapéu pode 
significar também mudar de ideia” (LEXIKON, p. 54, 2015). A inversão 
das ideias se dá de maneira a cruzar as expectativas, de encaminhar 
o leitor para um confuso mapa mental em que escrita e história se 
fundem, se atravessam. Ele não se expressar quanto a Eliot não seria 
possível sem a troca de ideias, sem experimentar o seu chapéu. 

Apeou para mijar e mijou olhando para o céu. Voltando 
a montar, tocou mal a roseta da espora na lã do pelego, 
ao alçar a perna. Foi um descuido. Sem dar bola, refeito e 
firmando-se, falou em voz mais baixa: - Todo o tempo pa-
rece as “Mil e uma noites”. No fundo dele há uma mulher 
nos contando, enlaçando uma noite à outra, misturan-
do os destinos para podermos passar, infames, filhos de 
uma história de círculos, de mandaletes e estupefações 
(METZ, p. 151, 2013).

A literatura de matriz oral e sua gênese no cânone ocidental está 
colocada, e com ela, o papel da mulher que espera, que tece, agora as 
histórias, por um lado, mas que se coloca à prova quando enfrenta 
os desmandos do sultão, a fim de colocar a termo os feminicídios da 
época, em contraste com o anacronismo suscitado por este discurso. 
Histórias circulares que vão e vem.

Xerazades de arrepio, bordando a história do oeste para o 
leste. Premonindo o que houve, sem rancor, persignadas,  
mas apagando com o manto os três sinais em cruz. Como 
ser de uma mulher vindo de uma? Que estranho ausentar  
inauguramos já ao nascer. Elas sabem o fim, mas o esque- 
cem, esquecem como é possível o esquecimento ao es-
quecido. Depois fugimos, figuramos (METZ, p. 152, 2013). 

Ligações de Borges com Homero, de “Xerazade com os narradores 
contemporâneos”, desaguam todas no mesmo rio de que falava Borges, 
ao afirmar que todos os escritores escrevem um único livro, mesmo 
que publiquem vários volumes, dá conta do caudaloso volume dessas 
águas. “Cada louco com sua “Ilíada”, disse Gomercindo, cada qual com 
seu sul” (METZ, p. 156, 2013). A metáfora insistente, desde a epígrafe 
consiste no eixo principal da narrativa. Metz a mantém como seu 
norte, a fim de não se perder nos entremeios a que conduz o leitor. 
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Talvez nessa noite eu compreendi o verdadeiro amor 
que Gomercindo dedicava a Haroldo de Campos, que ele 
o tinha na mais alta conta e o julgava um fazedor entre 
os fazedores, digno de ser comunicado, como Alexandre 
quis com Aristóteles, da existência de um tempo que re-
sistira à crueldade do tempo e ao esquecimento altivo 
dos saraus literários (METZ, p. 156-157, 2013). 

Em 1996, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, à 
época comandado pelo jornalista Matinas Suzuki, Haroldo de Campos, 
que acabara de voltar ao Brasil depois de viagem às Ilhas Canárias, o 
apresentador pediu a Haroldo que terminasse o programa declamando 
um poema. O poeta assentiu. Essa lembrança se apoia na citação acima 
de Metz, e na relação de Gomercindo com a poesia; o personagem de 
Metz declama uma das traduções de Haroldo para o narrador.

Depois de declamar fez uma tese: as grandes obras são 
vampiros sedentos que secam o vigor de vários homens 
ao longo de épocas, sugam-nos para se perpetuarem, se 
alimentam das reinterpretações, aplacando e apagando 
quem toma contato com seus âmagos encantados (METZ, 
p. 157, 2013).

Poesia X prosa; escrita X vivência; imaginação X realidade; algumas 
das questões colocadas diametralmente opostas encontram momentos 
de confluência. Ocorre que o Pensário parece local do cânone. Haroldo 
de Campos está vivo por lá. Sua obra pulsa dentro dos códigos infin-
dáveis a que se dispôs. 

O pacto de Ezra Pound e Walt Whitman é dessa natureza. 
De lenho e machado. Mas o exemplo que ele queria dar 
era de um maestro regendo uma sinfonia no instante do 
quarto movimento, quando o compositor morto assume 
a batuta e os cabelos do regente vivo vibram mais que os 
violinos. (...) Coda longa (METZ, p. 157, 2013).

Depois da troca de chapéu, da inversão dos propósitos, o narrador 
se vê diante de novo dilema: “Eu não poderia repetir o axioma de Eliot 
que estava em outra cabeça, com outra sombra e outra” (METZ, p. 163, 
2013). O tempo passava e, para desespero dos terraplanistas, “Havia 
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a rotação da terra e outro nome para ambos os escuros do nascer e 
do pôr. Havia o devir e havia o ser e havia o nada, com outros nomes. 
Eram tão enigmáticos quanto Heráclito, mas passavam pelo mesmo 
rio” (METZ, p. 166, 2013). Bela construção que interliga vários feixes. 

O pai da história resgatado de quase quinhentos anos antes de 
Cristo para demonstrar que o rio não é o leito, mas são as águas que 
o atravessam. O narrador tem a impressão de que Eliot, se o estivesse 
vendo, o perdoaria, mas que seus:

“Quatro quartetos” estavam ficando xucros, eles vinham 
sendo encastiçados, abaguelados, levados por diante 
num caminho que se desfaz, e estavam mais doloridos e 
mais dentro da alma. Eliot era um bancário, trabalhava 
no banco do cavalinho preto, na umidade de Londres, 
esquivando-se da loucura. Gomercindo falava de chaves 
do mundo vivas nesse poema, que elas estavam ali para 
serem copiadas e traficadas dentro das moringas de vi-
nho, e ao dizer isso ele, na escrivaninha do Pensário, re-
virava os músculos da face e o reproduzia de memória 
de palavra, na pouca luz, e seus cabelos pareciam estar 
dentro de uma nuvem (METZ, p. 173-174, 2013).

A tradução de Eliot para uma variação linguística regional, aos 
olhos do narrador, gera uma perda e, talvez, Eliot estivesse insatisfei-
to com o resultado. Mas as chaves que Gomercindo utilizava traziam 
para outros campos de significação a essência do poema. As teorias 
da tradução compreenderiam perfeitamente a questão. Não deveria 
haver o contraste, se não sinonímia, nunca decalque. Quando fala dos 
“Quatro quartetos”, Metz reinsere a epígrafe na estrutura do trabalho, 
ressignifica o poema do inglês, incorpora-o em uma tradução para a 
cultura campeira. 

Tido pela crítica como o mais alto ponto da obra de T.S. 
Eliot, os “Quatro quartetos” perfazem uma reflexão po-
ética sobre o tempo, na qual a influência de Henri Ber-
gson é notável. (...) O uso que Eliot faz do conceito berg-
soniano de duração permite ao poeta articular poesia e 
pensamento de forma peculiar e própria à sua poesia. 
A peculiaridade desta articulação poesia – pensamento 
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nos quatro quartetos, este é o segundo ponto que gosta-
ríamos de mostrar, envolve fundamentalmente um sin-
cretismo filosófico-poético-religioso que já pode ser de-
tectado nos primeiros poemas, mas que toma sua forma 
plena nos quatro quartetos (SANTOS, p. 1, 2012). 

Passando por Van Gogh e Bashô, o inverno rigoroso dá lugar a 
outra estação, não sem antes a narrativa fazer uso de mais um de seus 
artifícios, o de apresentar certa deixa para a continuidade da viagem: 
“O inverno, quando é bem rigoroso, deixa umas lenhas no sol” (METZ, 
p. 197, 2013). É primavera; e os que viverem mais, verão. 

O verão era norte e o céu chumbo com algum vermelho 
nas barras. As pedras não tinham forma, mas deveriam, 
nas marretas, criar um lado anguloso. O lado assim es-
quinado entrava na terra e os vãos entre as pedras eram 
preenchidos por pedras. Martelos em série davam nas 
pedras e assim era, ferro e pedra. Um seriado áspero, ur-
gente, espicaçante. Os homens recuavam deixando à sua 
frente o calçamento, dentro das linhas, de costas para o 
campo, calçando (METZ, p. 201, 2013). 

As pedras no calçamento podem significar o progresso, mas tam-
bém apagamento das marcas, dos rastros. O desenvolvimento é cruel, 
pois significa desenvolver; não se envolver com as pessoas, com as 
causas, é significativo para conquistas materiais. As semelhanças da 
obra de Metz com a de Ruas, de Veríssimo, vão além do que a literatura 
deixa transparecer. 

Alguns povos mudam primeiro a maneira de sonhar 
para depois mudar o fazer. Outros o fazem na sonolên-
cia, utilizando as ferramentas que guardam debaixo das 
camas. Certas vezes tudo é feito ao sabor do sobressalto, 
onde a ação e o sonho se unem e se confundem, sem li-
mites. Deslocar um e outro, arredar, ouvir o barulho dos 
pés da cama no assoalho de tábua do quarto. Talvez o fa-
zer mude o sonho. O que não existe diz do que existe. No 
meio de um corredor, no fundo dele, no início dele posso 
lembrar melhor. Mas eu estou numa casa, não sei se esta 
ou aquela. Tudo na noite ressoa. Tive um livro que extra-
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viei. Tratava de um povo que não conseguia mais usar 
sua linguagem, pois o conteúdo das palavras-chave fora 
alterado ou esquecido. Mas no texto havia uma esperan-
ça e numa altura da narrativa testemunha: um lugar é 
habitado e habitável quando dele se pode ter saudade, 
sempre e somente saudade (METZ, p. 204, 2013). 

Metz virou uma nuvem no céu imenso desse “Pensário” maiúsculo 
que se constrói. Muita água ainda vai rolar e:

Como Borges, que descreveu em famoso poema a funda-
ção mítica de Buenos Aires, Luiz Sérgio Metz refundou a 
literatura do sul brasileiro, verticalmente, abrindo-se ao 
mesmo tempo para o mundo todo, para todo o infinito 
horizonte da vida humana (FISCHER, p. 219, 2013). 
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Clarice é um universo em chamas, uma explosão narra-
tiva sobre a qual se constrói um discurso perturbado e 
às vezes pueril.

A escrita de Ana Miranda perpassa uma recriação do 
universo de escritores brasileiros à luz da ambientação, 
dos usos e costumes de uma época. Interpreto isso como 
tradução.

Parece que encontramos em Letícia a leveza de uma escri-
ta praticada por mulheres. A exemplo do que muitas au-
toras defendem, a literatura escrita por mulheres parece 
ter início a partir do próprio corpo, território de exílio e  
exclusão até bem pouco. Wierzchowski rompe com isso. 
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