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Chegamos ao número 7. De mansinho, vamos criando um catálogo dos mais 
belos textos e colaborações da nossa literatura em língua portuguesa.

A Capitolina Revista sempre teve como prin-
cipal característica essa calma, uma falta de 
ambição que incomoda tanta gente que quer 
ver a revista crescer. Eu não vejo assim. Para 
mim, a revista cresce através da experiência 
de cada leitor diante dos textos de autores 
convidados, através da seleção cuidadosa 
da qual eu não abro mão. 
O resultado é uma pequena força com uma 
literatura de acesso gratuito e, na minha 
opinião, das melhores.E eu provo o que 
digo listando as nossas participações neste 
número tão rico: Carola Saavedra, Itamar 
Vieira Junior, Mauricio Lírio, Paulo Scott, 
Renata Belmonte, Marília Miranda Lopes. A 
tradução de Emyr Humphreys de um texto 
meu e a resenha de Carla Bessa do livro de 
Julia Dantas, “Ruína y leveza”, completam 

a edição. Peço que passem os olhos. Parem. Leiam. Compartilhem. Cresçam 
com cada texto tão generosamente posto aqui. Talvez, mais que nunca, a lite-
ratura nos alimente. Obrigada pela leitura.
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FAROL DAS ALMAS
Texto de Itamar Vieira Junior
Foto: Free archive image

F I C Ç Õ E S

Em 1842, num espaço de três meses, 
dois navios com origem no porto de Uidá, 
Benin, carregados de homens e mulhe-
res que seriam escravizados na Bahia, 
encalharam quase no mesmo ponto da 
costa, três léguas ao norte de Salvador. 
A região, pouco povoada, não dispunha 
de iluminação para navegação noturna. 
Soube-se que havia poucas embarca-
ções que pudessem resgatar o contin-
gente embarcado: os da primeira, logo 
foram ocupadas de salvar a tripulação 
e alguns homens escravizados, talvez 
os mais fortes, sendo que a maior parte, 
incluindo-se todas as mulheres, morreu 
em alto mar; o segundo navio não tinha 
sequer embarcação para toda tripula-
ção, e os ocupantes de diferentes etnias 
morreram sem que a Armada Nacional 

fizesse qualquer esforço para salvá-los. 
Esses incidentes levaram o presidente da 
província da Bahia a considerar a urgên-
cia de se construir um farol que guiasse 
o transporte marítimo com segurança até 
o porto da capital. Dois anos depois, foi 
concluída a construção do Farol da Pedra 
do Peixe Duro.
Sob ordens da Armada, desembarcamos 
as peças vindas do estrangeiro e que 
seriam usadas para a casa de luz a ser 
erguida na Pedra do Peixe Duro, como 
o povo Tupinambá chamava o lugar. 
Eram peças grandes de metal, pesadas, 
desembarcadas próximo à costa em 
pequenos barcos, mas carregadas por 
nós, homens cativos. Aos poucos, levan-
tamos uma base de concreto por cima 
das pedras em que o mar quebrava, onde 

ficaria a casa de luz. Estávamos atentos 
às ordens dos engenheiros e cuidando 
dos movimentos certos para que não 
ocorresse nenhuma avaria que prejudi-
casse o trabalho. Estávamos também 
cansados, mas havia em muitos de nós 
uma grande alegria por estarmos contri-
buindo com esta tarefa. Dia após dia a 
casa de luz que construiríamos foi cres-
cendo em meio ao mar e à areia, numa 
região onde nunca havíamos estado, mas 
que enchia os nossos olhos das cores 
dos muitos pássaros e da vegetação ras-
teira. Fazia dias e dias que não víamos 
a cidade, porque estávamos distan-
tes. Éramos vinte e dois homens e uma 
mulher, que tinha sido levada para cozi-
nhar somente para os homens cativos. As 
noites eram quase frias, de grande vento, 
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e teve uma noite muito bonita quando 
vimos osupa surgir imensa e amarela no 
horizonte das águas. Quando os enge-
nheiros viram a grande luz disseram que 
a que construíamos seria como osupa.
Tínhamos o corpo marcado pelo traba-
lho. Alguns de nós tinham cicatrizes na 
pele, nas costas, nas pernas, nos rostos. 
Quase todos tinham também feridas na 
alma. Apenas um de nós havia feito a tra-
vessia de navio de lá para cá. Ele nada 
contava, quase não falava, mas tínhamos 
a certeza de que havia enlouquecido ao 
ver corpos sendo atirados ao mar – era 
o que os africanos diziam - e ao perce-
ber também que não pertencia mais a 
lugar algum.
E nossos pés descalços caminhavam 
todos os dias até as pedras, e as subiam 
na maré baixa para com nossas forças 
levantarmos a casa de luz.
Quando ela ficou pronta, já não éramos 
vinte e três, dois homens haviam morrido 
de exaustão, não por este trabalho, 
mas por tudo que tinham feito na vida. 
À noite, quando a casa de luz estava 
acesa, também não parecia em nada 
osupa, como os homens da armada 
haviam falado. Era uma luz pequena 
que surgia e sumia, surgia e sumia, sem 
fazer diferença para nós que estávamos 
na terra. Mas eles estavam entusiasma-
dos. Deixaram tudo pronto para a visita 
do presidente da província e alguns de 
nós permanecemos por lá para ajudar na 
manutenção e nos primeiros tempos em 
que o homem quis clarear a noite.
Foi a mulher que cozinhava para nós 
que nos perguntou, em segredo, quem 
acendia a casa de luz. Os homens da 
armada, dissemos. Ela lamentou não 
achar justo que aquele monstro de ferro 
que cuspia luz à noite servisse para guiar 
as embarcações que traziam os nossos 
para morrerem de maus-tratos e tra-
balho. Não era só para isso, dissemos, 
mas também era. E vimos, cada um a 
sua maneira, que de dia ela espreitava 
pela janela de onde estava e era capaz 
de nos dizer quais embarcações abriga-
vam almas aflitas, e que buscavam nela 
conforto. Era como se ela mesma fosse 

um emissário no alto da casa de luz a nos 
informar sobre o que os navios traziam.
Ainda vimos osupa surgir grande e 
enfeitiçando os homens na terra, até 
que a cozinheira da armada voltou para 
cidade. Foi quando aquela mulher, que 
nos assombrava com sua magia, que 
encontrava e falava além do vento com 
as almas embarcadas, passou a cozinhar 
para eles. Nunca esquecemos desse dia, 
porque logo depois da ceia eles caíram 
num grande sono. Mesmo nós, que não 
dormimos, andamos como se em sonho 
estivéssemos. Não sabemos dizer ao 
certo quem apagou a casa de luz, nem 
quem nos ordenou que seguíssemos 
com os barcos para o mar em direção 
ao pequeno lume no breu da noite. Nem 
soubemos dizer também por que os 
homens brancos a quem estendemos a 
mão para os nossos barcos foram afoga-
dos também por elas. Nem mesmo sen-
timos culpa, porque nossos corpos eram 
guiados por tudo o que sonhávamos, e 
foram os nossos braços marcados que 
conduziram nossos irmãos do mar para 
a terra, e da terra para as veredas da 
liberdade.

Itamar Vieira Junior

Itamar Vieira Junior é baiano de 
Salvador. É geógrafo e doutor em 
Estudos Étnicos e Africanos pela 
UFBA. É autor de Dias ( Caramurê 
Publicações, 2012), A Oração do 
Carrasco (Mondrongo, 2017) e Torto 
Arado (vencedor do Prêmio Leya, 
2018). 

Nas profundezas do sertão baiano, as irmãs 

Bibiana e Belonísia encontram uma velha e 

misteriosa faca na mala guardada sob a cama 

da avó. Ocorre então um acidente. E para 

sempre suas vidas estarão ligadas ― a ponto 

de uma precisar ser a voz da outra. Numa 

trama tecida de segredos antigos que têm 

quase sempre mulheres por protagonistas, e 

à sombra de desigualdades que se estendem 

até hoje no Brasil, Torto Arado é um romance 

polifónico belo e comovente que conta uma 

história de vida e morte, combate e redenção, 

de personagens que atravessaram o tempo 

sem nunca conseguirem sair do anonimato.

Editora: Todavia

Páginas: 264

Ediçao: 2019

Obras publicadas
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F I C Ç Õ E S

Peço licença, por favor, perdoe-me pelo 
tom tão aflito. É que não acho dicioná-
rio, enquanto preciso escrever sobre 
esta minha pele, descobrir a raiz de suas 
bordas, sua litoraneidade. Caso me fosse 
possível, daria início repetindo Isabela, 
dizendo apenas que “no princípio eu era 
de carne e estava na terra” *. Seria mara-
vilhoso acreditar, mesmo por instantes, 
que pude somente existir, que não pre-
cisei pensar logo em mim como rapa-
riga, branca ou rica. Mas assim não o é, 
pois me reconheço a partir do momento 
em que eu me soube e isto se confunde 
com quem sou, ainda que nem sempre 
eu própria me compreenda, pois comecei 
narrada pelos outros. Então apresento-
-me partindo da primeira materialidade, 
daquilo que me foi concedido: um corpo 
magro, cheio de quereres supostamente 
inadequados. Sim, naquele tempo eu já 
possuía verdades, mesmo que me man-
dassem calar a boca nos jantares, mesmo 

quando pedia perdão a Deus pelos meus 
maus feitos. Que tipo de métrica, ele, o 
rei de todos os nós, usava em seus julga-
mentos? E por que havia colocado, dentro 
de mim, uma súdita rebelde, impossível 
de ser contida? No escuro, na ponta do 
espelho, desde muito cedo, outra mulher, 
vejo. Minha pena seria diminuída com o 
comparecimento naquelas missas? Se 
tanto me silenciavam, como supunham 
que eu me formaria sem segredos? O 
joelho exausto, machucado, o pânico do 
castigo. Vamos lembrar, então, da culpa 
pelos elogios que eu recebia e julgava 
imerecidos, do pavor de ser descoberta 
como uma mentira, da vergonha que era 
ter o que os outros não possuíam, da 
profunda miséria bem ao lado dos meus 
cabelos e olhos claros, eu, sortuda pela 
comida no prato, eu, nascida dentro de 
um certo tipo físico. O que mais poderia 
querer, por que tudo isto não lhe bastava? 
A sorte como coisa fortuita do destino, 

linha tênue, prestes a ser cruzada... A vio-
lência que irrompia a cada grito não dado, 
a infância como suplício. No limbo, o 
ardor pelo crescimento dos seios, nunca 
me reconheço nas fotografias de criança, 
há um vazio imenso em todos os meus 
sorrisos. Tornar-me logo adulta e, nua, 
deitar-me na cama, conhecer a força 
brutal de um homem, seu sexo contra 
o meu talvez fosse capaz de me retirar 
de mim, os franceses tudo entendem de 
língua, a cada pequena morte no lençol, 
o esquecimento do horror que é estar 
viva. Sim, porque aprendi que deveria 
sofrer, padecer, por ter nascido rapariga, 
branca, rica e bonita. Só deste modo, 
pagando o dízimo, me purificaria, seria 
aceita e me tornaria digna. Conto-me 
assim, tanto, porque sou melhor em 
matemática do que as pessoas conse-
guem supor. E nesta operação nada há de 
simples: somam-se angústias múltiplas 
inteiras, um corpo feminino, duas filhas, 
um marido. Tudo provo para os mesmos 
fiscais que, em noites insones, me inter-
rogam; mas meu passaporte é recusado 
novamente, a alegação é de que o outro 
continente, na verdade, não passa de ilha. 
E se permaneço aprisionada, escutando 
despautérios daquela outra que também 
me habita, resta-me apenas a memória 
como passagem, viagem. Quase todos 
os dias, então, quando abro os olhos 
pela manhã, lembro de minha avó, a pri-
meira pessoa que amei absolutamente. 
Volto para aquela tarde, em dois mil e 
dezoito, quando ainda pensávamos que 
o mal era coisa que remédio curava. Teria 
a primeira lesão se aberto ali? Foi naquele 
hospital, em que minha avó morria sem 
saber, que a primeira borda apareceu? 
Ou teria tudo começado quando do relato 
absurdo de minha madrinha? Sobre o 

Foto: free archive image

A RAIZ DE TODAS AS BORDAS
(Segunda Tentativa)
Texto de Renata Belmonte



Renata Belmonte
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triunfo de futuro mítico que viria pelas 
mãos de um capitão? Por que minha 
dinda não me escutava? Desde quando 
ela havia sido contaminada, que peste 
sem vacina era aquela que a acometia? 
Como lidar com uma realidade em que, 
basicamente, todas as pessoas próximas 
enlouqueciam? Em verde amarelo, minha 
avó padecia, enquanto meus parentes 
também sucumbiam diante de mentiras. 
No vinte e quatro de dezembro daquele 
ano, quem éramos nós, senão estranhos 
num mesmo luto, arruinados pela falta de 
consenso que invadiu nossos mundos? 
Trocando presentes de véspera, fingindo 
que nada acontecia? Posso perdoá-los, 
mesmo tendo eles colaborado com o 
estado das coisas em que nos encontra-
mos? O que foi preponderante para o que 
me aconteceu? A perda de minha avó ou 
a de uma família como eu a conhecia? 
Sim, por favor, mais uma vez, peço des-
culpas pelo tom tão angustiado, aflito. 
Mas é que precisava, finalmente, voltar 
à raiz das minhas bordas, mergulhar no 
leve contraste que se apoderou do meu 
rosto, durante aqueles meses de dois mil 
e dezoito. Tratar sobre o tecido que me 
reveste, pois ele é quem sou, não posso 
mais ignorá-lo, logo, o mar que o invade 
também me pertence. Como já men-
cionei, sou boa em somas, mas preciso 
aprender a subtrair. Perder o medo de 
errar, retirar o peso do juízo alheio para, 
em seguida, tornar-me una, abrigar ambi-
guidades, já que recusar minha existên-
cia não diminui injustiças. E ainda que
somente eu perceba e que muitos 
neguem, tudo isto existe e escrevo hoje 
a partir, fazendo esta minha segunda 
tentativa, cada vez mais branca, rapa-
riga. Suporto então o dicionário, encon-
tro-o, quase no fim. Fascismo. Vitiligo. 
Ambos presentes. Mas, graças a Deus, 
apenas o último fez morada em mim.

* A passagem se remete a trecho, encon-
trado no livro Caderno de memórias colo-
niais, da escritora Isabela Figueiredo

Páginas: 48

Ediçao: 2009

Mundos de uma noite só é um romance de for-

mação. Mas também de destruição: de uma 

cidade, de um tempo e, em especial, de nossas 

mais preciosas ilusões. Assim, somos convida-

dos a acompanhar a jornada de uma mulher que, 

após encontrar um livro antigo entre as coisas de 

sua mãe, se vê obrigada a revisitar sua própria 

história. Multifacetado e de leitura hipnótica, este 

romance nos revela que, realmente, nada é apenas 

o que parece ser. Nem mesmo aqueles que mais 

amamos.

Uma cama. Um vestido. Um livro. Três indícios 

de um sonho. Três flagrantes de uma vida. Três 

momentos que resumem os questionamentos da 

personagem que dá título à este livro. A narrativa 

não-linear apresenta três capítulos soltos, em que 

a autora mergulha poeticamente na alma da per-

sonagem, devassando suas angustias e a dialé-

tica de amadurecimento, ao contrapor a busca 

pela afirmação da sua existência com a realidade 

cotidiana e prática. Os três instantâneos da vida 

da personagem conduzem o livro pelos labirin-

tos da existência humana e lança luz sobre ques-

tões mais profundas como solidão, sentimento 

de culpa e a busca da identidade. 

Obras publicadas

Renata Belmonte é autora de quatro 
livros: Mundos de uma noite só (Faria 
e Silva, 2020), Femininamente (Prêmio 
Braskem de Literatura, 2003), O que 
não pode ser (Prêmio Arte e Cultura 
Banco Capital, 2006) e Vestígios da 
Senhorita B (2009). Doutora em Direito 
pela USP e Mestre pela Fundação 
Getúlio Vargas, Renata também atua 
como advogada.

Editora: FariaeSilva

Páginas: 151

Ediçao: 2020



F I C Ç Õ E S

RUMO AO SUL
Texto de Carola Saavedra

Foto: free archive image

Era muito cedo ainda, o sol acabara de 
nascer. Um homem num barco remava 
em direção ao sul. No trajeto do rio em 
direção ao sul as terras iam e vinham, 
fugiam e se aproximavam. Numa dessas 
terras, o homem viu um bicho de quatro 
patas. O bicho pastava na beira da terra 
e não via o homem que ia e vinha e agora 
se aproximava. O bicho só pensava no 
pasto e se viu o homem, não teve medo 
dele. É possível que o bicho de quatro 
patas nunca tenha visto um homem 
de duas patas num barco sem patas 
como os peixes. É possível que o bicho 
de quatro patas nunca tenha visto um 
homem de duas patas em lugar nenhum. 
É possível que por isso, continuasse 
imóvel, porque os bichos só veem o que 
sabem identificar.
O homem viu o bicho que pastava na 
beira da terra. O homem ia rumo ao sul 
em seu barco. Debaixo do barco havia 
a água e os peixes. Ao lado da água e 
dos peixes havia a terra que ia e vinha e 

se aproximava. Debaixo da terra havia 
um morto e os caracóis que saiam das 
órbitas de seus olhos. Mas o homem 
estava vivo. O homem vivo tinha olhos 
estranhos, eles olhavam rumo ao sul, 
como se fossem levemente vesgos. Ao 
lado havia uma extremidade de terra que 
ia e vinha e o bicho que pastava e não 
olhava para lugar nenhum, só para dentro 
de si mesmo e do pasto dentro de si 
mesmo. O bicho sonhava sonhos estra-
nhos e ao mesmo tempo conhecidos, 
como se sonhasse os mesmos sonhos 
de outros bichos e talvez, até do próprio 
homem. O bicho mastigava o pasto que 
não acabava nunca e não acabava nunca 
de ser mastigado, o bicho não tinha 
pressa, como se tivesse todo o tempo 
do mundo. Mas o homem ia e vinha e se 
aproximava rumo ao sul. O homem era 
moreno e o bicho era marrom, o homem 
não tinha pelos, o homem era liso, o bicho 
era marrom e tinha pelos escuros sobre a 
pele fina. O homem não tinha pelos sobre 

a pele morena. O homem tinha a barba 
recém-feita, o bicho tinha uma barbicha. 
O homem não pensava nessas coisas. O 
bicho não pensava nessas coisas.
O homem se aproximou e o bicho não 
fugiu, apenas continuou ali mastigando, 
olhando para dentro de si mesmo e o 
pasto que ia e vinha dentro de si mesmo. 
O homem se aproximou e pegou o bicho 
pelo pescoço e o puxou para dentro do 
barco. O homem era forte e queimado 
pelo sol de quem anda de barco rumo 
ao sul. O bicho não sabia em que direção 
ficava o sul, o bicho também não sabia 
em que direção ficava o norte. O homem 
pegou o bicho pelo pescoço a com o 
facão que levava preso à cintura fez um 
corte profundo e misterioso e transver-
sal no pescoço do bicho que nem teve 
tempo de perceber que o tempo se esvaia 
e que o pasto em seu corpo não tinha 
mais como seguir sua trajetória, rumo ao 
norte rumo ao sul. O homem fez então 
um rápido corte profundo e misterioso 
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Carola Saavedra

Nina tem vinte e três anos quando ela e o narra-

dor se conhecem na faculdade. Os dois têm um 

envolvimento amoroso, mas certo dia ela desa-

parece sem deixar notícias. A partir da recons-

trução ficcional dos diários deixados por Nina, o 

narrador conta a história de seus antepassados 

e assim vai delineando seus contornos, numa 

tentativa de recriar a mulher amada. Mas como 

falar do outro sem falar de si? E como falar de si 

quando a sua própria vida é marcada pelo aban-

dono, pelo impalpável? O romance de Carola 

Saavedra investiga o fazer literário, a memória, 

o amor e as marcas deixadas pela ausência do 

outro.

Carola Saavedra é autora dos roman-
ces Paisagem com dromedário (2010), 
O inventário das coisas ausentes (2014)
e Com armas sonolentas (2018), entre 
outros. Seus livros foram traduzidos para 
o inglês, francês, espanhol e alemão. 
Desde 2019 é professora e pesquisadora 
na Universidade de Colônia, Alemanha.

Este romance polifônico gira em torno de três 

mulheres muito distintas, mas fortemente inter-

ligadas, experimentam uma situação crescente 

de abandono e exílio ― seja geográfico, seja 

emocional. A viagem, por assim dizer, que cada 

uma delas faz poderia ser um jeito de “voltar 

para casa”, na busca por desvendar sua verda-

deira identidade.

e longitudinal no ventre do bicho, que 
olhava para dentro de si mesmo, e que 
não teve tempo de perceber que o dentro 
de si tornara-se fora, tornara-se o mundo 
lá fora. O bicho tornara-se o mundo lá 
fora e tornara-se o homem que era o 
mundo lá fora e que se tornara o bicho. 
O homem colocou então sua mão dentro 
do ventre do bicho e tirou de lá a matéria 
que fazia do corpo do bicho um bicho, 
e que antes pulsava dentro do corpo do 
bicho e que agora ainda pulsava na mão 
do homem que se dirigia rumo ao sul. 
E o pasto que antes se dirigia rumo ao 
norte rumo ao sul agora se dirigia rumo 
ao sul entre os dedos do homem. O 
homem não pensava no bicho, nem o 
bicho nunca havia pensado no homem. 
Mesmo quando o viu se aproximar. 
Porque o bicho só percebia o que era 
capaz de reconhecer. O homem pensou 
no bicho ao se aproximar. O homem 
pensou no bicho quando colocou a mão 
dentro do ventre e retirou o que havia 
do mistério de dentro do bicho. Mas foi 
um pensamento muito fraco, que nem 
chegou mesmo a tomar corpo. O homem 
não tinha corpo. O homem pensou no 
bicho como se sonhasse. O bicho só teve 
tempo de olhar para o homem como se 
o visse pela primeira vez.
Quando terminou de tirar o interior do 
bicho e jogar o que havia dentro do bicho 
para fora do barco, para os peixes que 
se aglomeravam junto ao barco pressen-
tindo o interior do bicho que agora era o 
mundo lá fora, o homem continuou em 
direção ao sul e o bicho sem o seu inte-
rior continuou em direção ao sul junto ao 
homem. O interior do bicho era o mundo 
lá fora. O homem pensou que o sul se 
aproximava. O bicho estava oco e não 
pensou.
 

Obras publicadas

Autoexilada numa ilha, Érika grava mensagens 

endereçadas a Alex, seu amado. Nas 22 grava-

ções que compõem o livro ela tenta reconsti-

tuir e compreender seu passado. Artistas plás-

ticos, Érika e Alex se envolveram durante anos 

em experiências estéticas e existenciais, que 

incluíam obras em parceria e um insólito triân-

gulo amoroso com a jovem Karen. No centro 

das inquietações da narradora está a questão 

da identidade. Em Paisagem com dromedá-

rio, Carola Saavedra atualiza radicalmente o 

gênero epistolar, aproximando-o do cinema e 

do radioteatro.

Editora: Companhia das Letras

Páginas: 144

Ediçao: 2010

Editora: Companhia das Letras

Páginas: 104

Ediçao: 2014

Editora: Companhia das Letras

Páginas: 272

Ediçao: 2018
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F I C Ç Õ E S

Foto: free archive image

NOTAS SOBRE A PESTE
Texto de Mauricio Lyrio
Trechos de manuscrito em fase final de elaboração

um sentido novo
Na quarentena decorrente de uma pan-
demia, a solidão não só preserva o senso 
comum: transforma-se, na verdade, 
em imperativo coletivo e, portanto, na 
maneira mais nobre de associação, ainda 
que à distância. O isolamento físico é o 
engajamento coletivo. Não surpreende 
que, para muitos que vivem sozinhos, 
a quarentena acabe por dar um sentido 
novo ao isolamento. O que antes era um 
indesejável esquecimento, uma rejeição 
da sociedade, ganha significado e pro-
pósito. O solitário livra-se da solidão na 
solidão da quarentena: a doença conver-
te-se em barreira contra a doença.
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experiência cotidiana da diáspora
Para muitos grupos, especialmente 
migrantes e integrantes de diásporas, 
a ideia de distância social não é exata-
mente nova. O gambiano ML Kejera, resi-
dente em Chicago, escreveu um artigo 
sobre o tema: “eu suspeito que minha 
impaciência com aqueles que resistem 
a observar a distância social, apesar de 
terem os meios para tanto, venha do 
meu entendimento de que a experiên-
cia cotidiana da diáspora implica prati-
car algo similar à distância social a todo 
momento”.

metáfora da morte
A máscara também é uma metáfora da morte. 
Mais do que lembrar que somos mortais e 
assombrados por uma doença, ela expressa, 
em certo grau, aquilo que distingue o deixar-
-de-ser: ao eliminar o rosto, os traços, a iden-
tidade, a máscara desindividualiza e iguala 
a todos.

sobras
Com os restaurantes fechados, mendigos do 
Rio de Janeiro, sempre confinados ao ar livre, 
morrem de inanição, livres do vírus, porque já 
não têm como se alimentar das sobras das 
refeições servidas.

pressionar um botão
É cada vez maior o número de pessoas, 
especialmente nas classes média e alta, 
que regulam o cotidiano por meio de pri-
vações e sacrifícios preventivos, cumula-
tivos, num grande projeto de longo prazo, 
evitando atos e rotinas que podem signifi-
car, décadas à frente, abreviação da vida: 
expor a pele ao sol sem proteção, fumar, 
beber todas, comer bem comendo mal. 
O temor de que, pelo mero ato de pres-
sionar um botão de elevador, girar uma 
maçaneta ou respirar o hálito alheio, se 
antecipe bruscamente a morte tão coti-
diana e meticulosamente adiada explica 
por que a quarentena é respeitada por 
muitos com uma disciplina militar.

national gallery
Diz Michael Kimmelman que, durante a 
Segunda Guerra Mundial, em razão dos 
ataques aéreos alemães, o Ministério do 
Interior britânico fechou todos os auditó-
rios, teatros, cinemas e outros espaços 
públicos em Londres. Os habitantes 
tinham, assim, a oportunidade de refle-
tir “sobre seu destino sombrio”. Houve 
apenas uma exceção: a National Gallery. 
Ali se expunha um único quadro, que era 
periodicamente mudado, para que os 
londrinos tivessem uma boa razão para 
voltar ao museu.
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Mauricio Lyrio

Mauricio Lyrio nasceu no Rio de Janeiro. 
É autor de Memória da pedra (2013) e 
O imortal (2018, finalista do Prêmio 
Oceanos), romances publicados pela 
editora Companhia das Letras. É diplo-
mata e, atualmente, embaixador do 
Brasil no México.

Um laudo de radiografia descoberto ao acaso 

leva Eduardo, um professor de filosofia no Rio de 

Janeiro nos anos 1990, a achar que a morte de 

seu pai, num acidente de carro, pode ter sido pre-

meditada. A natureza do problema apontado no 

exame aproxima Eduardo do médico Gilberto e 

de sua mulher, a psicóloga Marina, de imagina-

ção “vertiginosa”. Eduardo também vai ao encon-

tro de parentes para tentar desvendar os peque-

nos segredos e mentiras de uma família habitu-

ada a desistir de seus intentos. E é graças a uma 

mentira engenhosamente encenada num cruza-

mento da cidade que Eduardo conhece Romário, 

menino de rua de quem se aproxima, atraído pela 

inteligência em estado bruto. Identificação e afeto 

tortuosos que podem ter consequências inespe-

radas. Por meio de Eduardo, Romário vai conhe-

cer as diferenças - e as semelhanças - entre a vida 

ao relento e nos apartamentos de classe média. 

Nas ruas, a dissimulação como forma de garantir a 

sobrevivência - conseguir uma esmola, escapar da 

morte. Nas salas de estar, a mentira como maneira 

de possibilitar o convívio - tolerar a hipocrisia do 

sogro, a traição de um amigo, a inadequação da 

cunhada. Como é possível conciliar dois mundos 

tão distintos? Em que ponto as diferenças levam 

à ruptura?

Editora: Companhia das Letras

Páginas: 320

Ediçao: 2013

Editora: Companhia das Letras

Páginas: 344

Ediçao: 2018

O encontro entre literatura e política é explorado 

por Mauricio Lyrio num romance que encarna com 

maestria o caráter absurdo dos tempos atuais. No 

ano de 2025, o Brasil é agraciado pela primeira 

vez com um prêmio Nobel. Autor de apenas três 

livros, o escritor e diplomata Cássio Haddames é o 

improvável laureado. Avesso a eventos literários e 

a toda forma de exposição midiática, Cássio está 

suficientemente habituado a lidar com negocia-

ções e trocas de interesse para compreender que 

a campanha oficial de apoio não se restringiu a seu 

nome e fez parte de uma manobra malsucedida em 

que literatura e diplomacia eram peças menores 

de um jogo mais amplo. Nada disso o impede de 

receber o prêmio em Estocolmo, onde, sem saber, 

dá o primeiro passo em direção a um abismo em 

que amor e poder se confundem e no qual Lyrio 

habilmente lança o leitor. Ao somar à motivação 

subjetiva de cada ação humana sua dimensão 

política, o autor transita pelo universo das relações 

internacionais e pessoais, construindo uma histó-

ria de amor, interesses e vaidades a partir de uma 

vertiginosa sobreposição de registros e camadas 

que não só flerta com o surreal mas expõe a ines-

gotável complexidade humana.

Obras publicadas
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Daqui a insegurança que fere a suspensão
Amigos que respiram o plástico do resumo
Vivemos no atalho e não admitimos
O que traz em pacotes um tipo choque-muro
Vidas sem ombros para atracar – um sacrifício
Anarquista entregando a carne de sua língua
Injeto meu estômago no estômago
De quem abraça a morte e não se revolta
Os boys falam de ironia e as madames da Gávea
Retomam sua jovial arrogância docente
Nas caixas de comentários do Facebook  –
Ando atrás de coisa nova  – em derrubada
A dor que eu mesmo plantei

P O E S I A

Foto: free archive image

CARTA AO RIO
Paulo Scott

R E V I S TA  C A P I T O L I N A  N ° 6  J U L H O  2 0 2 0  1 3



Paulo Scott

Paulo Scott é autor de seis livros 
de poemas – os mais recentes são 
Garopaba Monstro Tubarão (Selo 
Demônio Negro, 2019) e Mesmo 
sem dinheiro comprei um esqueite 
novo (Companhia das Letras, 2014), 
e seis de prosa – dentre eles o livro 
de contos Ainda orangotangos 
(Editora Record, 2007, republica-
ção), adaptado para o cinema pelo 
diretor Gustavo Spolidoro, longa-
-metragem vencedor do 13º Festival 
de Cinema de Milão, e os romances 
Habitante irreal (Alfaguara, 2011), 
lançado também na Alemanha, 
Portugal, Inglaterra, Estados Unidos 
e Croácia, O ano em que vivi de lite-
ratura (Editora Foz, 2015) e Marrom 
e Amarelo (Companhia das Letras, 
2019), publicado em Portugal e em 
preparação para ser lançado na 
Inglaterra e nos Estados Unidos. 
Scott já foi contemplado com o 
APCA - Associação Paulista de 
Críticos de Arte, o Prêmio Machado 
de Assis e o Prêmio Açorianos de 
Literatura.

Obras publicadas

Paulo Scott é um dos nomes mais originais da 

poesia brasileira nos dias atuais. Seus versos, buri-

lados de uma forma que parece ter surgido com 

facilidade - um verdadeiro feito -, se aproximam 

da ficção ao apresentarem histórias e episódios 

sobre amores perdidos e recém-adquiridos, derro-

cadas da vida, a violência nas relações humanas, 

a busca pelo sublime no cotidiano e o dia a dia de 

um escritor no Brasil. Nada mais atual, ainda mais 

para um poeta que também escreve romances. Tal 

como o chileno Roberto Bolaño, que atacava na 

prosa e na poesia, Scott deixa a energia da ficção 

ingressar nos seus versos. Assim, a força narra-

tiva dos poemas permite que os leiamos como 

se fossem pequenos contos, e se espraia pelos 

temas tratados - em forma de busca do escri-

tor por uma personalidade genuína e não apenas 

uma “encenação” para a mídia e as redes sociais 

-, únicos em nosso panorama. Isso, claro, sem dar 

as costas para a nossa melhor tradição literária.  

Ou, como diz com grande pertinência o poeta e 

tradutor Paulo Henriques Britto: “Neste livro, Paulo 

Scott deixa bem claro ter plena consciência do que 

se exige de sua geração, surgida num momento 

em que, pela primeira vez, após bem mais de meio 

século, cada poeta tem de construir sua lingua-

gem a partir de um legado diversificado e acacha-

pante, sem as rotas de percurso alternativas que 

balizaram, para o bem e para o mal, aqueles que 

os antecederam”.

Os irmãos Federico e Lourenço são muito diferen-

tes. Federico, um ano mais velho, é grande, calado 

e carrega uma raiva latente. Lourenço é bonito, 

joga basquete e é “muito gente boa”. Federico 

é claro, “de cabelo lambido”. Lourenço é preto. 

Filhos de pai preto, célebre diretor-geral do insti-

tuto de perícia do Rio Grande do Sul, eles crescem 

sob a pressão da discriminação racial. Lourenço 

tenta enfrentá-la com naturalidade, e Federico se 

torna um incansável ativista das questões raciais.

Federico, o narrador desta história, foi moldado na 

violência dos subúrbios de Porto Alegre. Carrega 

uma dor que vem da incompletude nas rela-

ções amorosas e, sobretudo, dos enfrentamen-

tos raciais em que não conseguiu se posicionar 

como achava que deveria.

Agora, com 49 anos, é chamado para uma comis-

são em Brasília, instituída pelo novo governo, para 

discutir o preenchimento das cotas raciais nas uni-

versidades. Em meio a debates tensos e burocra-

cias absurdas, ele se recorda de eventos traumá-

ticos da infância e da juventude. E as lembranças, 

agora, voltam para acossá-lo. 

Marrom e Amarelo é um livro que retrata diferentes 

aspectos de um Brasil distópico, conflagrado, da 

inércia do comando político à crônica tensão racial 

de toda a sociedade. É um romance preciso, que 

nos faz mergulhar nos abismos expostos do país.

Editora: Companhia das Letras

Páginas: 78

Ediçao: 2014

Editora: Alfaguara

Páginas: 204

Ediçao: 2019
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P O E S I A

Foto: free archive image

POESIAS
Marília Miranda Lopes 

Este povo

Este povo estóico
suor engrandecido
raça de divindades
Esta azáfama esta cruzada
vinhos adormecidos
tonéis de crenças
erupções nos troncos
futuro
Estes ramos que as mulheres colhem
misérias encobertas
Esta prole de gente
rebentos moços
massa humana de cavadores
Vento que voltará ao vento
semente em génese
Rio que se estende em liquidez
no cansaço dos olhos
enxutos com vinho.

(in Castas, 2012)

As minhas mãos

Não sentes a tua exactidão
tropeças da vigília
Não é dormir ainda
mas olvidar tudo o que permanece
onde te inventas e brilhas
Fazes da novidade
o esforço denso
É o veludo
onde avivam o negro
rigor de estreia
O andamento
o poder de enxugar
estranha aprendizagem
o teu rosto.

(in Castas, 2012)
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Brilho

Não sentes a tua exactidão
tropeças da vigília
Não é dormir ainda
mas olvidar tudo o que permanece
onde te inventas e brilhas
Fazes da novidade
o esforço denso
É o veludo
onde avivam o negro
rigor de estreia
O andamento
o poder de enxugar
estranha aprendizagem
o teu rosto.
 
(in Castas, 2012)
 
Elas escreviam à máquina na minha cabeça
A meio da noite, acordava com teclados
martelares contínuos. que quereis, perguntava
Não me diziam. amuavam nos seus olhos baixos
Transportavam-me na melodia mecânica dos corpos
? Seria percussão no que insistiam? porque não me
deixavam no sono?
Victorianas, queriam bicicletas, deixar desmaios
romper urbes, firmar gaivotas.
Hoje escrevo com o arquivo delas na garganta
Não me engasgo com enciclopédias de enxovais
Regurgito as formas que me trazem vagabunda na estrada
no romper de caminhos
Imberbe de pranto, ensurdeço. que mudas vós gritais
Que sempre fechados genitais
ao corpo deles, inquietos
Brame a flâmula. sou de vidro ainda cedo. as tardes
são cálidas nuvens chovendo cíclicas inspirações
Transpiro. vindes calar-me, agora sei: calar com o som
determinado a auscultar
o meu próprio batimento
Tremulamente me levanto da cama
onde pousam combinações de outrora
Rendadas me trazeis nas mãos. sinto-as na boca fechada
O meu silêncio é a vossa chama. um não dizer que bateis
sobre a secretária antiga.
 
(in Victorianas, 2015)
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Não há lucidez
 
Não há lucidez
nem no percurso das vítimas, nem no fel dos
carrascos
É essa a realidade carregada: a compreensão
suicida-se
Quando as frases correm telegráficas
ou tolhidas pelo receio de tropeçarem da boca
Não é fácil amar
NÃO É FÁCIL AMAR
Não é fácil amar
depois dos braços torcidos, das olheiras fundas
ou do marejar de lágrimas
de quem vê viscosos vultos
a derramarem calúnias. não é fácil
que o temor se despenhe na lama
e disperse todas as bondades, mesmo aquelas
que ainda arredam as cortinas das casas
com toda a delicadeza
Na grande ironia do sorriso de esguelha
antes de baterem contra a janela
os corvos saem.
 
(in Victorianas, 2015)

Nas vossas amesquinhadas vidas, senhoritas
  
Nas vossas amesquinhadas vidas, senhoritas
de penteados demorados, de espelhos tísicos, Virginia Wolf
espeta um garfo
Junto à janela que nunca se abre
nem de manhã para arejar o bafio
os vossos sovacos transpiram
o relâmpago da lágrima
vertida dos vossos olhos
fitos no Sol que perturba
Fazei com que nasça um Monet no espartilho das ligas
no fundo romântico dos pratos que rapais
discretamente, com a colher
Ele está mesmo à vossa frente e não imagina
que o procurais na sopa
como quem arranca
pétalas de malmequer
com a boca.
 
(in Victorianas, 2015)
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Marília Miranda Lopes Obras publicadas

Marília Miranda Lopes nasceu no 
Porto, em 1969, é sócia da Sociedade 
Portuguesa de Autores e do P.E.N Clube 
Português. Foi bolseira dos Serviços 
de Belas Artes da Fundação Calouste 
Gulbenkian. É autora de Poesis em Oásis 
(Poesia,1990); Framboesas (Teatro para 
a infância, 1996); Geometria (Poesia, 
1998); Templo (Poesia, colecção Tellus, 
nº10; 2003); Duendouro – Era uma vez um 
rio… (Teatro - Edições Afrontamento – 
livro incluído no Plano nacional de Leitura 
e levado à cena na região Norte - 2007); 
Castas (Poesia, edições Cadernos Q de 
Vien de A Porta Verde do Sétimo Andar 
– Galiza, Espanha, 2012); Victorianas; 
(Poesia, 1ª edição - Edições Labirinto 
de Letras, 2015) e Castas – 2ª edição 
bilingue - português e castelhano – 
(Ianua Editora, 2019). Tem textos publi-
cados em antologias e revistas literárias 
(Portugal, Espanha, África e Brasil).

Em Vitorianas Marília Miranda Lopes, trans-

porta o leitor até ao século XIX, imergindo com 

subtileza num dos aspetos mais intrigantes da 

sociedade da época: a condição feminina. Uso o 

termo “condição” não no intuito tendencioso de 

exprimir uma contenda ou imposição. Na reali-

dade, o espaço do feminino é em qualquer época 

um espaço plenificado e complexo que não se 

pode reduzir a uma questão exclusiva do género 

sem que nela estejam presentes análises socio-

lógicas, culturais e espácio-temporais.O olhar 

da autora é contudo empático com a reinterpre-

tação dos papéis de género: os seus deveres e 

obrigações, contributos e expectativas.

“Ao longo desta obra vamos conhecendo as 

várias Victorianas: as que escrevem à máquina, 

as que arranjam os cabelos, aquelas de vida 

mesquinha (“Nas vossas amesquinhadas vidas, 

senhoritas”), os brocados, os cristais e as renda. 

A sexualidade: a que se utiliza, a que se disfarça 

e a que se finge disfarçar.” 

Sara F. Costa

Editora: Labirinto de Letras

Páginas: 80

Ediçao: 2015
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AMANDA
Emyr Humphreys  
translates Nara Vidal

English version

It was in the lift. We were going up, as 
if ascending to heaven. It was meant 
to be. There, we saw each other for the 
first time. My grandmother was with 
me. She had the bitter, wry expression 
of someone who had been abandoned 
by love for quite some time. Her nar-
rowed eyes scrutinised the metal doors 
in front. Her mouth, surrounded by wrin-
kles, betrayed the rigours of a life devoid 
of joy. Her right foot tapped the floor 
impatiently. We hadn’t even passed the 
third floor. We were on our way to the 
twenty-fifth. There were thirty-six floors, 
I hoped he was getting off after us. My 
grandmother huffed impatiently. I couldn’t 
bare that little eruption of hers. Perhaps 
it was the dazzling colours inside the lift. 
Sparks and stars leapt from my eyes, so 
expectantly gazing upwards, unblinking. 

Foto: free archive image

My eyebrows were arched above those 
coy eyes of mine. I began to fidget, my 
heart was pounding inside me, unreach-
able and unruly. I nervously fiddled with 
my nail varnish. Our eyes met. Moonlight 
beamed from his eyes. He was gorgeous! 
My gaze turned upwards again, confirm-
ing my desire. I watched as the numbers 
rose, one by one, my grandmother clicked 
her tongue, voicing her dissatisfaction. I 
saw him smile. I avoided his gaze in com-
plete surrender. It was impossible to look 
him in the eyes. I avoided the beaming 
moonlight again. I avoided seeing it. I 
avoided it. My evasion, he could see, 
showed that I was interested. I thought 
of Fatima who would always make eyes 
with the man she wanted. She would 
smile and make conversation. Fatima got 
straight to the point and never played cat 
and mouse. She would complain that it 
was old-fashioned. I was, pathetically, 
stuck in an inexplicable cycle, unable 

I N  O T H E R  W O R D S  /  E M  O U T R A S  PA L A V R A S
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to smile, to make eye contact, to speak. 
Even if my Grandmother hadn’t been 
with me, I would still be gazing upwards, 
showing my attraction. But to make eye 
contact, never!
We arrived on the twelfth floor. Marcos 
and I were holding hands. Still. Last time. 
Joaquim in his arms, in agony. He wasn’t 
crying. He was rasping, wailing. The 
little boy had a disease which made him 
cough like a dog, really heavy stuff. At the 
paediatricians, Marcos was visibly impa-
tient at my expression, still coy, though 
no longer impassioned. The problem was 
that I still wanted that man who answered 
me with silence every night after work. I 
dedicated as much of myself to Joaquim 
as I possibly could. It was me and him 
and no one else. All day. Marcos would 
provide some services in Taquara and 
leave before sunset, hurrying home as if 
no train existed after five-forty.
My Grandmother kept telling me how 
it wasn’t easy to leave the country-
side. She put a curse on me by telling 
me how I wouldn’t be able to get used 
to the loneliness of other people in the 
big city. Everyone together, pressed up 
against each other, living in each other’s 
pockets, towering walls, ugly faces. She 
said I would miss the knock on my door 
for a cup of coffee and a slice of cake 
at exactly three o’clock every afternoon. 
But with Joaquim’s disease it was hard 
to find the time for that. I was never any 
good at baking cakes. Marcos’ dinner 
was always ready at half past eight, after 
a twenty-minute shower. I would bring it 
to him on a tray with a cherry blossom 
design on it. Aunt Anunciata had bought 
it on credit, bless her. He would watch the 
news and I would go and see Joaquim. 
I watched Joaquim all day. I went to 
monitor the boy’s sleep. I already knew 
what I was about to see. Stripped walls, 
cot, stuffed dolphin, fish pattern curtains. 
Fish pattern curtains, stuffed dolphin, cot, 
stripped walls. I would come back from 
his bedroom and Marcos would com-
plain that my sandals were slapping on 
the floor tiles and that he couldn’t hear 
the news. I would ask him if taking them 
off would help, but he never answered. 

Marcos would get impatient with me. 
He would say how he worked too hard 
to chatter pointlessly with me when the 
only thing he wanted was a bit of peace 
and quiet. The man does work hard. He 
puts food on the table. We have steak 
on the Sundays.. Sometimes he goes 
for a barbecue with his friends. Joaquim 
and I always stay at home. I never com-
plain. Joaquim takes a lot of work and 
Marcos deserves his rest, even when he’s 
impatient with us. But he’s a good dad: 
he’s never raised a hand to his poorly 
son. When not having lunch at home on 
Sundays, he comes home early, at least 
compared to Zé Marcio, a shameless 
man, a drunk, always looking for a bit of 
skirt despite being married to a saint. His 
wife, Ondina, lives in mourning. She lost 
her three-year-old son in the garage when 
her twelve-year-old son reversed the car. 
Shut up in the house, her husband would 
go out and get some action, seeing as 
Ondina had died herself, along with her 
son.
One day, Marcos decided to hit me. When 
my mouth had stopped bleeding, I went 
to the bedroom thinking how pathetic I 
was that I couldn’t keep my mouth shut 
and wait until he had the energy to talk.
Why did I have to ease my loneliness 
with my husband when I had nothing to 
say? Did Marcos really want to know If I’d 
spent less on sugar to buy apples? That 
Luísa had had an allergic reaction to her 
new paint and had to go to hospital? Why 
didn’t I wait for the break, the news head-
lines, to try and start a conversation? But 
no. I had to disturb Marcos. On the night 
of the argument, of the blood, he made 
me run my mouth all over him. He said 
it turned him on when he saw me like 
that, with nowhere to go. And seeing as 
I wasn’t going anywhere because I had 
no one and I needed money to eat and 
to stay somewhere, I made him come. 
It was the least I could do. I’m only in 
this lift because Marcos broke my finger. I 
can’t feed Joaquim with a broken finger. If 
Marcos breaks any more of me the boy will 
have no one. Mariana made me go. She 
said I had rights and that Marcos was an 
animal. I don’t know if she’s exaggerating, 
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Nara Vidal coy, impassioned gaze of my life, glisten-
ing with dreams as the floors passed us 
by, until the end. It wasn’t possible that 
Marcos had forgotten about the moon-
light that beamed from those smiling eyes 
of his, of the lift, dazzling and full of stars. 
It wasn’t possible. It wasn’t. If I’d been 
more patient, who knows if he’d still see 
in me what he sees in Lilian? It’s just that 
being alone… Being alone is awful. One 
day we’ll work it out. He didn’t want to 
hurt me. I remember Marcos’ face as he 
said that. He held my hand, calmly, and 
looked into my eyes. But my eyes were 
already turned upwards, my brow fur-
rowed. While I could not look Marcos in 
his eyes with that coy expression of mine, 
I still hoped to see the moonlight beam 
from them again.
And you know, when it isn’t raining, it’s 
clear skies.

Versão português

Foi no elevador. Subíamos como se fos-
semos voar pro infinito. Era pra ser. Lá 
nos olhamos pela primeira vez. Minha 
avó estava comigo. Cara de amar-
gura, dessas caras secas de quem já se 
desviou do amor faz tempo. Os olhos 
dela, apertados, viam o metal duro a 
frente. A boca toda presa em rugas 
que apontavam o rigor da vida fechada 
para alegrias. O pé direito em batidas 
curtas com jeito impaciente. Ainda não 
tínhamos passado pelo terceiro andar. 
Pararíamos no vigésimo quinto. Com 
trinta e seis pavimentos, esperei que ele 
fosse além do nosso. A vó suspirou com 
jeito de demora. Não aguentava mais 
aquela explosão que testemunhava. O 
elevador talvez tivesse uma cor cinti-
lante. Brilhos e estrelas saíam dos meus 
olhos que de tão disponíveis, olhavam 
pra cima sem parar. Minhas sobrancelhas 
arqueadas e aqueles meus olhos sonsos. 
Peguei meu dedo pra mexer, já que o 
coração pulsava dentro, inalcançável 
e em descontrole. Arranquei o esmalte 
em nervoso. Cruzamos olhares. Uma 
lua saiu dos olhos dele. Era linda! Meus 
olhos subiram novamente e confirmavam 

meu interesse. Olhava os números pas-
sarem, um a um, enquanto a vó esta-
lava a língua no céu da boca ecoando 
um som de insatisfação. Da boca dele 
veio o sorriso. Desviei o olhar em com-
pleta entrega. Não era possível olhar nos 
olhos. Evitei ver a lua dos olhos dele de 
novo. Evitei vê-lo. Evitei. Minha fuga, ele 
via, indicava meu interesse. Pensei na 
Fátima que olhava o homem que qui-
sesse. Sorria e puxava conversa. Fátima 
ia direto ao ponto e não brincava de gato 
e rato. Coisa de antigamente, ela rec-
lamava. Eu, pateticamente, presa num 
hábito inexplicável, era impossibilitada 
de sorrir, olhar, falar. Mesmo se a vó não 
estivesse comigo, continuaria olhando 
pra cima para sinalizar meu interesse. 
Mas ver os olhos, nunca! Chegamos ao 
décimo segundo andar. Eu e Marcos de 
mão dadas. Ainda. A última vez. Nos 
braços dele Joaquim agonizava. Não 
chorava. Chiava, uivava. O menino carre-
gava uma doença de tosse de cachorro, 
um negócio impressionante. No pediatra 
Marcos sinalizava impaciência com o meu 
olhar sonso, mas não mais de paixão. É 
que eu ainda queria aquele homem que 
me respondia com o silêncio toda noite 
depois do trabalho. Eu me dediquei ao 
Joaquim o quanto pude. Era eu com ele 
e nada mais. O dia inteiro. Marcos fazia 
uns serviços na Taquara e saía antes de o 
sol raiar, apressado como se não tivesse 
mais trem depois das cinco e quarenta. 
A vó vivia me dizendo que não era fácil 
sair do interior. Jogava praga em mim 
dizendo que não ia me acostumar com o 
isolamento dos outros na cidade grande. 
Todo mundo junto, apertado, morando 
embaixo do nariz do outro, subindo 
muro, parede e cara amarrada. Dizia 
que eu ia sentir falta de uma batida na 
porta pra dividir o café com bolo das três 
em ponto. Mas com o Joaquim adoen-
tado foi difícil ter tempo. Nunca consegui 
assar um bolo. A janta do Marcos sempre 
pronta às oito e meia, depois do banho 
de vinte minutos. Levava na bandeja de 
flor de cerejeira. Tia Anunciata comprou 
aquilo a prestação, coitada. Ele ia ver o 
noticiário e eu ia ver o Joaquim. Eu via o 
Joaquim o dia inteiro. Ia vigiar o menino 

but I can’t make it even more difficult for 
Joaquim. My finger hurts and until the 
bandage comes off, the boy will suffer. 
I press the button for the ground floor. 
This police business is just so embarrass-
ing. I think of my grandmother hovering 
about, weighing down the atmosphere. 
Surely, if I talk with Marcos he’ll change 
his ways. Mariana swears he won’t. If he 
hit me once he’ll always hit me. I don’t 
know. I prefer to doubt her. The lift stops 
on the eighth floor. The door opens and I 
see the placard for the police. I feel that 
kind of embarrassment that seems to 
swallow you up into the ground. I press 
the button for the ground floor again, 
quickly. I’ll go find Joaquim at Mariana’s 
mum’s house. I mustn’t forget to stop at 
the bakery and get the empanado that 
Marcos likes. We’ll get through this. It’s 
just about doing it a certain way, waiting 
for the headlines of the evening news 
Joaquim doesn’t just need me. He needs 
a father figure at home. May God bless us 
and save us from a broken home, irrep-
arable, without a mum and dad together 
to raise the children!
I feel so bad for my friend from the country 
who divorced her husband after being 
married for ten years. She knew he had 
someone else. When she tried bringing 
up the subject, he hit her with a belt so 
hard she had to go to hospital. The police 
never arrested the man. They wanted to 
interrogate my friend, because men don’t 
react like that for no reason. She smelt 
a rat! And then she provoked him. She 
asked him if it was true, the rumour going 
around town. The man had turned into 
a monster. Instead of letting him calm 
down, she pressed him for the truth. She 
got the belt! I don’t excuse his behav-
iour at all, but she didn’t know when was 
best to talk. I don’t want to be like my 
friend and destroy our marriage. I need 
to learn when to bring up the subject. 
Marriage is an exchange. Both parties 
always need to be improving themselves. 
Even though he’d hit me, Marcos didn’t 
want it to get to that point. I’m sure of 
it. I know it because he told me himself. 
It wasn’t possible that my husband had 
forgotten that day in the lift and the first 
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dormir. Eu já sabia de cor e salteado a 
sequência do que ia ver. Parede descas-
cada, ponta do berço, golfinho, cortina 
de peixes. Cortina de peixes, golfinho, 
ponta do berço, parede descascada. 
Voltava pra sala e Marcos reclamava do 
meu chinelo arrastando o taco solto da 
sala e atrapalhando o som do noticiário. 
Eu perguntava se tirando o sapato mel-
horaria, mas ele nem respondia. Marcos 
andava impaciente comigo. Dizia que tra-
balhava demais para ter que aturar minha 
conversa fútil quando a única coisa que 
ele queria era sossego e um pouco 
de paz. O homem dava duro mesmo. 
Trabalhava e botava comida na mesa. 
Tinha filé aos domingos, quando Marcos 
almoçava com a gente. Tinha vez que 
ia pro churrasco com os amigos. Eu e 
Joaquim ficávamos pra trás. Não reclamo 
não. Joaquim dá trabalho mesmo e o 
Marcos merece seu descanso, mesmo 
se impaciente com a gente. Mas é um 
bom pai: nunca levantou a mão pro filho 
doente. Quando não almoçava em casa 
aos domingos, voltava cedo se com-
parado com o Zé Márcio um sem ver-
gonha, bêbado, correndo atrás de um 
rabo de saia mesmo sendo casado com 
uma santa. A mulher dele, Ondina, vivia 
um luto. Perdera o filho de três anos, 
na garagem de casa quando o filho de 
doze deu marcha ré no carro. Fechada 
em casa, o marido saía e procurava ativ-
idade, já que Ondina tinha morrido com 
o filho.
Um dia, Marcos resolveu me bater. Depois 
de parar o sangue da boca, fui pro quarto 
pensando que merda que eu era que não 
conseguia me calar e esperar o ânimo 
dele pra conversar. Por que eu tinha que 
querer aliviar minha solidão com o meu 
marido se nem assunto que prestasse 
eu tinha? O Marcos ia lá querer saber 
se economizei no açúcar para comprar 
maçã? Que a Luísa teve alergia com o 
esmalte novo e foi parar no hospital? Por 
que eu não esperava o intervalo, os anún-
cios do Jornal Nacional pra puxar uma 
conversa que prestasse? Mas não. Eu 
tinha que atrapalhar o Marcos. Na noite 
da briga, do sangue, ele me fez botar a 
boca nele. Dizia que dava mais vontade 

quando me via assim, sem lugar pra ir. E 
já que eu não ia embora porque não tinha 
ninguém e precisava do dinheiro dele pra 
comer e pra dormir, que eu fizesse ele 
gozar. Era o mínimo de gratidão. Não que 
eu tirasse a razão dele. Era agradecida 
sim.
Eu só estou nesse elevador porque o 
Marcos quebrou meu dedo. Com a mão 
capenga não consigo dar comida na boca 
do Joaquim. Se Marcos me estraga mais 
o corpo o menino fica sem ninguém. A 
Mariana me forçou a vir. Disse que tenho 
direitos e que o Marcos é um bicho. Eu 
não sei se ela exagera, mas não posso 
deixar o Joaquim passar mais dificuldade. 
O meu dedo dói e até tirar esse gesso, 
o menino vai penar. Cheguei a apertar o 
botão de volta pro térreo. Esse negócio 
de delegacia é barraco. Pensei na vó que 
pairava aqui feito ar pesado. De certo que 
se conversasse com o Marcos ele daria 
jeito. Mariana jurava que não. Se bateu 
uma vez ia bater sempre. Não sei. Preferi 
duvidar. O elevador parou no oitavo andar. 
A porta se abriu e vi a placa da delegacia. 
Senti uma vergonha dessas de engolir a 
gente no chão. Apertei rapidinho o botão 
do térreo. Vou lá buscar o Joaquim na 
casa da mãe da Mariana. Não posso 
esquecer de passar na padaria e comprar 
o empanado que o Marcos gosta. A 
gente vai resolver isso. Era só fazer tudo 
com jeito, esperar minha vez na hora do 
intervalo do Jornal Nacional. O Joaquim 
não precisa só de mim. Precisa do pai 
junto, em casa. Deus nos livre e guarde 
de um lar quebrado, aos pedaços, sem 
pai e mãe juntos para criar os filhos! Sinto 
muito pela minha amiga lá do interior que 
se separou do marido depois de dez 
anos de casamento. Soube que ele tinha 
outra. Quando ela quis falar do assunto, 
ganhou uma surra de cinto que foi parar 
no hospital. O delegado não prendeu o 
homem. Quis interrogar a minha amiga, 
já que homem não reage assim por 
nada. Naquele angu tinha caroço! E 
ela provocou mesmo. Perguntou se era 
verdade o boato da cidade. O homem 
virou uma fera. Ela, ao invés de deixar 
ele se acalmar, quis a verdade. Ganhou 
uma surra! Não defendo ele não, mas 

ela não soube a hora de falar. Eu não 
queria ficar igual essa minha amiga e falir 
um casamento. Eu precisava aprender 
a hora de puxar assunto. Casamento é 
troca. Os dois precisam sempre melhorar. 
Mesmo que tenha me batido, Marcos não 
queria ter chegado nesse ponto. Tenho 
certeza. Eu sei disso porque ele mesmo 
me falou. Não era possível que o meu 
marido tivesse esquecido aquele dia no 
elevador e meu primeiro olhar sonso de 
amor na vida, vidrada de sonhos, espe-
rando cada andar a passar, até chegar 
no fim. Não era possível que Marcos 
tivesse se esquecido da lua de dentro 
do sorriso dele, do elevador brilhante, 
cheio de estrelas. Não era possível. Não 
era. Se eu jogasse a coisa com paciên-
cia, quem sabe ele visse em mim o que 
andava vendo na Lílian? É que sozinha... 
Sozinha é ruim ficar. Uma hora a gente 
acerta. Ele nunca quis me ofender. Eu me 
lembro do rosto do Marcos me dizendo 
isso. Ele segurou minha mão, calmo, pro-
curou meus olhos. Mas meus olhos já 
rodopiavam no ar, franzindo a testa e a 
sobrancelha. Enquanto eu não olhasse o 
Marcos nos olhos, eu sonsa, ainda esper-
ava pra ver a lua do sorriso dele de novo. 
E olha, quando não chove, céu aberto.
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ANDAR PARA NÃO PARAR 
“RUÍNA Y LEVEZA”, 
de Julia Dantas (Não Editora). Por Carla Bessa

“O que há de grande, no homem, é ser 
ponte, e não meta: o que pode amar-se, 
no homem, é ser uma transição e um 
ocaso”, diz o Zaratustra de Nietzsche. 
Para o filósofo alemão, que foi um exímio 
andarilho e tanto escreveu sobre o cami-
nhar enquanto dinâmica impulsionadora 
do pensamento, andar é, antes de tudo, 
não parar, e o (di)vagar, o movimento 
definidor da nossa condição de errantes.
Em Ruína y leveza, de Julia Dantas, o 
relato da itinerância da jovem Sara pela 
América Latina também se apresenta 
como motor para reflexões e epifanias. 
Num cenário de trilhas reais e imaginárias, 
ela avança sem sair do lugar e retrocede 
indo adiante, traçando uma cartografia 
de novas descobertas e aprendizados, 

solidificados através da narração. Ou 
seja, é por meio do relato que o olhar se 
apropria definitivamente do que vê; é só 
a palavra que faz do caminho a trajetó-
ria. Essa dinâmica de interdependência 
entre observação e narração do obser-
vado é a característica básica do movi-
mento de contemplação que permeia 
todo o romance.
O enredo é simples: Sara, uma jovem 
publicitária gaúcha de relativo êxito, entra 
em crise depois de se separar do com-
panheiro, Henrique, e perder o emprego 
por conta de uma breve fase de depres-
são. Sem muitas expectativas e desilu-
dida com a sua profissão e a vida deca-
dente que levava em Porto Alegre, ela 
resolve pôr uma mochila nas costas para 

sair numa viagem de renovação pessoal 
e compra uma passagem para Lima, no 
Peru. No caminho, trava amizade com 
Lucho, um argentino peregrinador com 
quem experiencia encontros e desen-
contros diversos e que passa a ser seu 
principal interlocutor. A história é contada 
de forma não-cronológica e, em flashba-
cks, o leitor é introduzido aos poucos 
à sucessão de acontecimentos que a 
levaram à crise e à decisão pela viagem. 
Há também, intercalados aos capítulos, 
fragmentos soltos de relatos de sonhos, 
numerados aleatoriamente.
A primeira cena narra uma situação que 
acontece num momento já bem avan-
çado da história e que resume toda 
a essência da experiência da viagem 
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Em Ruína y leveza, é a palavra que faz do caminho a trajetória.
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enquanto alegoria de jornada exterior e 
interior: Sara e Lucho fazem uma visita 
a uma mina de extração de carvão e são 
surpreendidos por um terremoto quando 
se encontram literalmente no fundo do 
poço. Esta é, na minha opinião, uma das 
passagens mais impactantes do livro, 
pois, além de manter esticado o fio do 
suspense – o desfecho fica em aberto 
e será revelado apenas no final do livro 
–, a cena apresenta um bom balanço 
entre reflexão e ação, o que não acon-
tece sempre no restante do romance 
que, apesar de relatar encontros e situ-
ações reais, mantém-se majoritariamente 
preso à contemplação. Outro ponto posi-
tivo deste começo claustrofóbico é que 
ele entabula os elementos principais da 
narrativa que se seguirá: temos, por um 
lado, uma caligrafia segura e fluída, e por 
outro, o uso consciente de imagens sim-
bólicas enquanto instrumento de amplia-
ção da experiência individual para a cole-
tiva e do físico para o metafísico: fundo 
da terra, experiência de quase morte, ter-
remoto, escuridão, soterramento.
Nos próximos capítulos, a narradora rela-
tará alternadamente da viagem e de sua 
vida em Porto Alegre. Ouvimos a seguir 
como conheceu Lucho no aeroporto 
em Buenos Aires e rumou com ele por 
pequenas aldeias peruanas, em passa-
gens que deixam claro que a força da nar-
rativa de Julia Dantas está, por um lado, 
nas descrições de paisagens – ainda que 
por vezes ela se estique demais nelas 
– e, por outro, no senso para o caráter 

metafórico dessas mesmas paisagens. 
Profundidade aqui adquire a figura ambi-
valente de Lucho, que oscila entre cínico 
e companheiro, o que baliza a relação dos 
dois por todo o resto da livro, marcada a 
um tempo por simpatia e aversão.
Já nas retrospectivas, ficamos sabendo 
como a protagonista encontrou Henrique, 
da sua posterior união amorosa, do rela-
cionamento desfeito e da dificuldade de 
Sara de se desligar da relação. Ela vai 
morar com uma amiga e leva uma vida 
vazia de significado, com muito álcool, 
festas e namoricos sem maior importân-
cia ou noites com desconhecidos das 
quais parece acordar mais solitária do 
que antes. Entre as descrições detalha-
das de lugares, paisagens, novas ami-
zades no Peru e as frustrações com as 
relações da sua vida passada, há passa-
gens de grande lucidez reflexiva e força 
narrativa, como por exemplo:
“Estar no meio do Peru é, em si, um ato 
banal, quase vulgar. Milhares de perua-
nos o fazem todos os dias sem ver nisso 
grande mérito. Mas quando se está no 
meio do Peru após percorrer solitários 
três mil quilômetros, enfrentar os solitários 
quartos de hotéis, as solitárias fotografias 
em que jamais aparecemos, o momen-
to-chave de estar no meio do Peru, 
que poderia ser qualquer um, porque é 
apenas aquele em que se pensa “estou 
aqui”, se torna um símbolo de superação, 
de conhecimento, ou apenas a prova de 
que se viveu, eu fiz coisas porque houve 
um dia em que estive entre montanhas 

andinas após solitárias horas de ônibus, 
solitários cafés da manhã e solitárias 
reflexões, e talvez a solidão seja a única 
coisa de fato a ser encontrada nas mil 
buscas pelo sentido da vida. Viagens a 
lugares improváveis, meditação, terapia: 
apenas maneiras de se estar sozinho, 
às vezes com outra pessoa na cadeira 
em frente ao divã, mas essencialmente 
sozinho. Talvez eu devesse abraçar a 
solidão. Talvez devesse fugir dela.”
Ou como nesta frase à qual remete o 
título do livro, uma fala de Lucho:
“Turistas voltam para casa com malas 
mais pesadas. Viajantes voltam com mais 
leveza.”
Nestes momentos, fica claro que a verda-
deira herança que se traz de uma viagem 
de autoconhecimento não é o aprender a 
encontrar-se, mas sim, a ousadia de per-
der-se. No entanto, apesar destas passa-
gens clarividentes, em geral, tanto autora 
como personagem parecem não estourar 
a bolha de autorreflexão e autorreferên-
cia, e isso infelizmente apequena o texto 
como um todo, que acaba girando pre-
dominantemente em torno de si mesmo. 
Contudo, Julia Dantas revela possuir um 
olhar excepcionalmente atento e inci-
sivo, perspicácia, humor e um trato bas-
tante íntimo com o seu ofício, como se 
escrevesse desde sempre. Talvez fosse o 
caso de, como a protagonista-narradora 
Sara, libertar-se das amarras da experi-
ência pessoal e ousar desbravar terrenos 
improváveis e desconhecidos da ficção.

Julia Dantas 
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