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CARTAS
MULTIPLICIDADE DA VIDA 
Rozana Gastaldi Cominal RELEVO 
em festa pelos 11 anos de existência.  Festa 
contida no Brasil periférico que luta 
para controlar a pandemia de Covid-19, 
são mais de 600 mil mortes, diante do 
desgoverno que aí está. Nesse período, 
a conta só cresce para além do papel 
reciclado que verte múltiplas linguagens 
artísticas e humor. Boa parte das pessoas 
e eu também voltamos a escrever cartas, 
algumas compartilhadas via digital, outras 
em papel impresso via publicações e 
despachadas pelos correios. Mas mesmo 
assim há gente que acredita que o mercado 
editorial está em crise (novidade!). Muito 
se lamentou o fechamento de cinemas na 
pandemia, pouco o das bibliotecas. Mesmo 
assim Latitudes divulga concursos literários 
por todo o território nacional. Enclave 
#100 faz bonito também. Gerações 
de grandes aventuras, matrix alerta, no 
papel jornal, em diversas linguagens, as 
composições literárias desfilam como 
“uma mulher que não se antecipa/ é o 
oposto de uma Cassandra em vigília/ 
prevendo incêndios // (...) não me foi 
dado conhecer a frieza das madonas/ 
uma mulher com uma palavra a cuspir é a 
sarça no deserto/ destilando pestes//uma 
mulher não se consome pelo fogo”, mas as 
notícias impressas no jornal sim, conduzem 
o fogo que se alastra pelas páginas à 
procura de personagens pitorescos e 
encontra: Karina Falafel, a candidata em 
defesa do Shawarma: “Shawarma é um 
mood: lobistas do hot dog não passarão”; 
Hilário Mancada, humorista estritamente 
profissional que reprime “todo impulso da 
alegria”, cujo dom é o “vazio absoluto”. 
Cravando na enclave a crônica carioca 
por Ronald Russel Wallace de Chevalier, 
o Roniquito. Que vivia entre o médico 
e o monstro de Stevenson: “sóbrio era 
Dr. Roni, um homem muito culto e 
gentilíssimo. Uma ou duas doses depois, 
na verdade dá conta de que ele bebia 
muito e todo dia — transformava-se em 
Mr. Quito”. O tal “cunhou a expressão 
aspone (uma sigla para ‘assessor de porra 
nenhuma’)”. Ai, ai, meu Brasil brasileiro. 
E por aí seguimos a viagem cósmica: “o 
Universo em si é vazio de realidade// 
o zeugma é uma elipse de supressão/
mariposa seca sobre a mesa|:// é preciso 
amar/ os mistérios do dia a dia” enquanto 
‘seu lobo não vem”. Solta a banda de 
Pífanos de Caruaru e o Tropicalismo dá as 
caras. “Era importante uma nova ordem”, 
“é na crise que ocorrem as invenções, a 
Tropicália é um exemplo contemporâneo 
disso”. Viva o Barroco que nos conduz, 
pão e circo se alimentam da crise”. Poesia 
arrebatadora vem do Maranhão. Com 
as lâminas verbais de Viriato Gaspar, 
“senhor de uma técnica invejável, de uma 
espontaneidade vocabular e metafórica 
muito peculiar, cultivador de um engenho 
poético definitivo”. O artesão da palavra, o 
ato a vir, o legado:

(...)
o homem é o objeto e o objetivo
de quanto sei cantar, e o canto é tudo
que pode me explicar porque estou vivo
(...)
É cansativo,
pesa bastante,
sem ter motivo,
viver o instante
(..)
O que botar no poema
e o que dele retirar?
falar em bomba, em cinema,
ou em flor, em chuva, em luar?
(...)
Processo, práxis, dadá?
(...)
E o corte epistemológico,
o sintagma estrutural?
Surrealista, gongórico,
hermético, marginal?

Boa noite por enquanto, a quem quer que 
seja, anuncia a artesã do caos Lorraine 
Ramos Assis, a alma na casa vazia vagueia, 
há murmúrios. A colheita de leituras, 
rasuras, traços, borrões, tostões deixa-me 
maravilhada. Tanto que as vozes não se 
calaram. Estão comigo e preenchem os 
vazios. Vida longa ao RelevO!

VOZES

Adriana Baggio Olá, pessoal, tudo bem? 
Recebi nesta semana meu exemplar de 
outubro, e junto um livro sobre o jornal 
Voz do Paraná, do Diego Antonelli. Muito 
bacana, obrigada! Fiquei curiosa sobre 
a circunstância do envio deste livro. É 
um brinde? Divulgação? Desencalhe? 
É só pra saber mesmo; gostei muito de 
tê-lo recebido, independentemente do 
motivo. O segundo assunto: nesta edição 
de outubro, o ombudsman Osny Tavares, 
ao defender o gênero (literário) neutro 
e ao refletir sobre o “norte estético que 
compositores de letras podem buscar”, 
situa essa reflexão no cenário de crise do 
mercado editorial e do livro em geral, 
e cita como um dos exemplos disso 
o fato de que “Muito se lamentou o 
fechamento dos cinemas na pandemia, 
pouco o das bibliotecas”. Puxa, Osny! 
Eu pensei o mesmo. A Biblioteca Pública 
do Paraná (BPP) ficou quase um ano 
fechada. Estruturas similares — por 
exemplo, lojas de departamento em que 
existem prateleiras com coisas nelas, nas 
quais pessoas pegam essas coisas e levam 
até um balcão antes de saírem com elas 
do estabelecimento — não tiveram esse 
problema em “reabrir”. Sou uma das que 
lamentou profundamente o fechamento 
das bibliotecas, muito mais do que o dos 
cinemas, até porque a biblioteca tem uma 
função social — para além do empréstimo 
de livros — que o cinema não tem. 
Imagino que haja muitas dificuldades em 
lidar com o empréstimo de livros num 
contexto de pandemia, mas difícil não 
perceber que não houve a mesma vontade 

em viabilizar a abertura de bibliotecas 
como a que se teve em viabilizar a 
abertura de lojas, shoppings e tal. Escrevi 
sobre isso em fevereiro deste ano e até 
mandei o texto para o Jornal, e depois 
acabei publicando-o no meu blog, pra que 
ele não caducasse demais.

Vanessa Porfirio Bom dia! Esta é apenas 
uma carta para super agradecer o livro 
que vocês me enviaram junto com a 
mais recente edição do RelevO. Muito 
interessante saber que um jornal católico 
defendia a não-censura… quem diria, 
né? Mostrei para o meu pai e ele fez uma 
viagem ao passado. Conhecia quase todos 
os nomes citados no livro. Sensacional. 
Muito muito muito obrigada!

Vinícius Fernandes Cardoso Parabéns 
pela Enclave #100. Muito bom o trabalho 
de vocês. Já editei um jornal literário, o 
Para-lelo, da Academia Contagense de 
Letras (2002-2004), e mantenho uma 
página cultural do Jornal Regional Contagem 
desde 2004. Sou assinante do Jornal. Sou 
ensaísta e ex-poeta também. Se quiserem 
encomendar algum escrito, alguma 
informação das Minas Gerais, contem 
comigo. Abraço!

João Carlos Marques Magalhães Acuso 
o recebimento e agradeço o livro Voz do 
Paraná: uma grata surpresa. 

Ades Nascimento Salve! Tudo bem? 
Chego em casa e o envelope do Jornal 
no chão. Ao alcance de qualquer um. 
Encosto a bici e percebo que não é apenas 
a edição de setembro que está envelopada. 
É um livro! Que livro será? Poxa, que 
livro bonito! Jornal Voz do Paraná — Uma 
História de Resistência. Valeu pelo presente! 
Saudações de Ades! & Vida longa ao 
RelevO! P.S. As edições de julho e agosto 
estavam ótimas!

Marcio Francisco Felix Por uma 
questão de ego ferido, gostaria de avisá-
los que meu nome não consta na lista de 
apoiadores de vultosos sessenta reais. Já 
que não tenho texto publicado, ao menos 
meu nome poderia constar nesse impresso 
fabuloso.  
Da redação: Realmente, Marcio, não saiu, 
mas é porque só sai o nome no mês que 
você assina ou renova, muda todo mês 
aquela listinha ali. Se não nos enganamos, a 
sua assinatura vence em dezembro-janeiro, 
aí, se você renovar, sairá na edição seguinte. 
Abraços e obrigado por nos acompanhar!

Flavia Saut Oi, RelevO de outubro está 
impagável. Parabéns! Devendo poemas e 
ilustrações ao Jornal, se forem relevantes…

Henrique Veber Olá, pretendo sim 
assinar o Jornal. Admiro o trabalho de 
vocês, sou editor da revista Entreverbo 
e meu objetivo é também conseguir 
remunerar os autores que publicam 
conosco, assim como o RelevO faz.

Renisse Ordine Eu amo o trabalho de 
vocês! É uma alegria imensa receber o 
RelevO.

Paula Carvalho Acabei de ler a saga de 
ReleVito separatista fora de controle e 
extremamente satisfeita com a assinatura 
do Jornal.

Tauane Fracarolli Muito bom mais 
um ano desse jornaleco por aqui, e virão 
muitos anos mais, com certeza!

Morgana Rech A admiração é recíproca 
e cheia de esperanças. Adorei o editorial 
sobre a recusa, tô achando que essa análise 
fez bem pro Jornal!

Iata Anderson D'Gerais SEIS 
PERSONAGENS À PROCURA DE 
OUTRO JORNAL: perfeito!

Renata Stuani Feliz feliz com os meus 
RelevOs. Só pelo poema de Renata 
Pallottini, autora que eu desconhecia, já 
considero válida a assinatura. Vi muitos 
outros textos de primeiríssima linha. 
Obrigado.

Consuelo Tozzi Adorei o brinde! 
Obrigada. Também estou feliz em fazer 
parte desse clube.

Joziele Cardenal Eu agradeço a 
força, luta e trabalho de vocês, sou uma 
apaixonada pela imprensa alternativa.

Luis Henrique Hayato Pedroso 
Conheci a melhor banda do ano na 
newsletter do RelevO, a Enclave, 
Aphrodite's Child é zero defeitos. Saudades 
de assinar vocês!

Baga Defente O café da manhã dos 
campeões.

Rafael Waltrick Que bela surpresa 
receber o RelevO de outubro e encontrar, 
dentro do envelope, o livro Jornal Voz do 
Paraná — Uma História de Resistência, do 
amigo Diego Antonelli, um jornalista e 
escritor super talentoso! Obrigado, Jornal! 
E parabéns por mais essa obra, Antonelli!

Marceli Mengarda Desde 2015 — seis 
anos, portanto — que eu racho o bico 
toda vez que leio o texto sobre o Tony 
Ramos, do Bolívar Escobar, que tem na 
edição do RelevO de novembro daquele 
ano.

Moacir Fio Remunerar, mesmo que 
com pouco, é um esforço conjunto para 
profissionalizar o mercado. Só funciona 
se todo mundo fizer junto. Não é fácil. 
Todo santo dia confiro o catarse da @
Escambanautas e penso em soluções para 
manter os apoios e tentar expandir. Mas 
é nisso que acredito. Vou até marcar o 
RelevO porque acho o trabalho deles 
uma das coisas mais impressionantes que 
existem hoje na literatura nacional.
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De procedimentos 

 
 Depois de mais de 11 anos insistindo em sermos mensais, observamos com certa 
naturalidade as nossas repetições, manias e reincidências. Também percebemos que os 
procedimentos anteriores à materialidade do impresso correspondem a uma dimensão 
pouco contada de nossas ações. 
 A primeira etapa de produção do RelevO envolve a escolha da capa e da contracapa 
do mês, sempre pensando no impacto estético e nas condições inerentes de sermos em 
p&b: avaliamos, antes, como determinado traço artístico pode funcionar nesta que é a 
primeira entrada do leitor com o Jornal. Nos pautamos em materiais que constam na 
nossa caixa de entrada ou em portfólios de artistas que já colaboraram conosco — então 
pedimos materiais diretamente.
 Após essa escolha, partimos para a pasta Publicar, onde armazenamos os textos 
aprovados ao longo do mês. Na pasta Avaliar ficam os textos não lidos de autores e 
autoras que escrevem em língua portuguesa dos mais diversos lugares do Brasil e do 
exterior. Recebemos textos em prosa, poemas, traduções, resenhas, ensaios e, na verdade, 
qualquer formato, torcendo sempre para que os vivos nunca nos enviem bios de si 
mesmos. Na média, são 400 textos recebidos, que vão tristemente se acumulando na 
nossa caixa de entrada. Hoje, estamos com 1500 leituras pendentes.
 Em tese, buscamos retornar as avaliações em 60 dias e, quando aprovamos um texto 
depois desse prazo – estamos em constante atraso –, evidentemente respondemos o 
contato. Os  textos selecionados têm sua aprovação comunicada antes do fechamento da 
edição. Entretanto, nosso Conselho Editorial, formado por três avaliadores, não dá conta 
do volume de envios, quiçá de enviar as negativas. Talvez este seja, atualmente, nosso 
principal problema crônico.
 Prezamos pela equanimidade na publicação de homens e mulheres, tentando reduzir a 
tendência do excesso de testosterona no Jornal (aproximadamente 70% dos envios são do 
sexo masculino). Gostamos muito de textos humorísticos ou com tratamentos singulares 
da dita natureza humana. O que isso quer dizer? Não sabemos bem como explicar 
objetivamente. Tentamos sempre mesclar diversos gêneros e formatos, de textos mais 
longos a haicais, para que a experiência de leitura fuja de enquadramentos sistemáticos. 
Também por isso não temos a prática de ter colunistas, exceto o ombudsman, igualmente 
rotativo, mas em ciclos de três a nove meses. 
 A montagem dos textos selecionados envolve diretamente três pessoas: o editor, o 
diagramador e o editor-assistente, que se revezam entre o esqueleto da edição, a produção 
de seções específicas, como as cartas e a prestação de contas, e a revisão dos PDFs iniciais. 
É nesta etapa, iniciada na última semana do mês, que são produzidos o editorial e as 
centrais, além de recebermos a coluna do ombudsman e a página da Enclave. O último 
passo corresponde à checagem de nomenclaturas e da disposição correta dos textos. Esta 
etapa leva de dois a cinco dias, dependendo das circunstâncias de calendário (evitamos 
fechamento aos fins de semana) e da disponibilidade da equipe, que trabalha em outros 
locais, para aplicar as mudanças e as demandas que furam nosso deadline, como anúncios 
de última hora.
 O envio do PDF final para a gráfica é feito, de preferência, entre segunda e quarta-
feira à noite, períodos mais tranquilos na expedição. Quinta-feira é o dia em que a gráfica 
a que enviamos o Jornal há mais de sete anos recebe os envios dos periódicos semanais, 
o que impacta diretamente o horário de retirada e nos joga para o final da fila. Evitamos 
enviar o Jornal na sexta-feira à noite, pois isso acaba por interferir no projeto chamado 
vida. Desde a primeira edição, o Relemóvel, interminável Gol vermelho 1994-1995, 
é o veículo oficial para a retirada dos jornais. Se possível, seguirá por mais 11 anos, 
considerando o plano de incrementar um teto solar ao seu repertório de quatro rodas.
 Assim que os jornais chegam a Araucária e à sede do RelevO (também a casa do 
editor), iniciamos a separação dos exemplares para os assinantes e para a reserva técnica. 
Os jornais são embalados já depois dos malotes carimbados e com as respectivas etiquetas. 
Tal processo leva de dois a três dias, sempre tendo como meta a entrega aos Correios no 
primeiro dia útil do mês vigente da edição – pela qual, atualmente, pagamos à vista.
 Depois que os jornais são enviados aos Correios, recomeça outro ciclo: aquele que 
envolve os aspectos financeiros do periódico. Mas essa é uma conversa mais recorrente 
neste espaço e deixaremos para nos repetir, quem sabe, em dezembro. Até lá, vamos 
exercitando calmamente o nosso cansaço afetivo, almejando seguir descobrindo dentro 
de nós o que já está lá. Assim, de repetição em repetição, mudamos sem perceber que 
estamos mudando, o mundo composto de mudanças, sempre tomando novas qualidades, 
como a de entender as dificuldades com maior leveza.

 Boa leitura a todos.

EDITORIAL O Arado de Odara, de Maurício 
Simionato, equivale a um passeio 
pelas várias possibilidades e 
modos de expressão da poesia 
contemporânea brasileira; 
em especial, daquela realizada 
pelos novos autores que aliam a 
inquietação, o inconformismo 
em face da “distopia tropical”, 
à intensa sensibilidade lírica.

Claudio Willer

PARCERIAS
Fazia Poesia Se você abrir na página 
21 da edição de outubro do RelevO, 
você vai topar com o anúncio da Fazia 
Poesia. E são inúmeras as novidades que 
esse fato traz consigo. A primeira delas é 
o próprio anúncio misterioso de estreia 
da Fazia Poesia no Jornal. Esse anúncio 
indica que ~ algo ~ vai se revelar na 
próxima edição do jornal, com circulação 
a partir de novembro. Mas se você bem 
conhece a gente, já deve saber do que se 
trata. A segunda, é a parceria que fechamos 
com o periódico. A partir desta edição 
de outubro, será comum você topar com 
anúncios da Fazia Poesia nas páginas de 
papel-jornal deste periódico literário 
independente. Assim como será comum 
você ouvir (literalmente, rs) o nome do 
jornal RelevO por aqui. Não é novidade 
que gostamos de caminhar com projetos 
independentes, sejam revistas, editoras, 
portais e, agora, jornais. Essa é, também, 
a primeira vez que temos a marca da 
Fazia Poesia circulando em uma mídia 
impressa que é distribuída para todo o 
Brasil. E coincidentemente, nesta edição 
de outubro, temos a presença de três 
poetas que fazem parte da nossa rede: 
Milena Martins Moura, editora da revista 
cassandra e integrante da nossa equipe 
de poetas; Baga Defente, que já estamos 
cansados de ver o nome circulando por 
aqui, e a Lorraine Ramos, que é nossa 
seguidora próxima. 2021 tem sido de 
grande importância pra Fazia Poesia e isso 
é apenas uma prévia do que esperamos 
para 2022.

MINILEITORES ATENTOS
Rômulo Cardoso O Bernardo na 
leitura do RelevO, tentando entender 
o que se passa na cabeça do editor do 
periódico.

PERGUNTA QUE FICA
Diógenes Cysneiros O que seria 
Relevo?
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Osny Tavares

Uma discussão sobre tamanho

 Virar berliner é sinal evidente de decadência para um jornal brasileiro. Deve 
ser, inclusive, para os tabloides. Comento porque o RelevO está chegando a uma 
idade em que discussões sobre tamanho físico começam a ganhar relevância.
 Caso este jornal se aventurasse a uma nova medida, primeiro, pareceria 
profissional, o que poderia afastá-lo de sua vocação primeira, que é estimular a 
escrita. Depois, interessado em inserir-se – como voz e como tema – em um 
debate social mais hegemônico, o que sempre faz mal à literatura. O contrato de 
leitor é sempre o de poucos contra muitos. É o prazer de uma correspondência 
que escapou a alguns postos de controle.
 O autor-colaborador deste periódico tem responsabilidade sobre quem cita. 
Ele atrai para o círculo de correspondência uma atenção externa, originalmente 
não-interessada. E para o leitor interessado, agencia a curiosidade.
 Entre os veículos alternativos, o RelevO distingue-se por ter uma segunda 
geração de leitores. São jovens dos primeiros anos de formação intelectual, 
que ainda tateiam em busca de referências, e cujos cânones ainda estão por ser 
estabelecidos.
 Quem ousa manifestar-se na grande comunidade dos autores deve garantir-
se capaz de identificar interlocutores de valor. Escrever é falar com escritores. 
Comunicar, sobre a cultura, aquilo que lhe é mais verdadeiro. Essa é uma 
confissão do sábio: orientar, apontar por quais caminhos ele próprio viu.
 O artista, também o literário, precisa renunciar a qualquer sistema de valores 
para além do estético. Todo registro escrito é um desejo de permanência.
 Nossa era exige uma certa moral hipertextual. Uma resposta à questão: para 
quem você está abrindo um link?

APOIADORES

OMBUDSMAN
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De Sobre a Natureza das Coisas (Autêntica, 2021)

Tradução e apresentação de Rodrigo Gonçalves

Lucrécio

Tito Lucrécio Caro foi um poeta-filósofo romano do século I a.C., contemporâneo 
de Catulo e Cícero, que escreveu o longo poema didático Sobre a natureza das coisas, 
maior testemunho do epicurismo antigo, em que lança as bases para um sem-
número de fundamentos do conhecimento materialista, atomista, naturalista e anti-
religioso. Era entusiasta avant la lèttre da teoria da evolução e proponente avançado 
da teoria do multiverso.

livro II, versos 1048-89

A princípio, para nós, em todas as partes
e de todos os lados, em tudo, por cima e por baixo,
não há limite, como ensinei: a coisa, ela mesma,
vocifera ser vera – do profundo, a natura.
De modo algum nós podemos considerar verossímil –
já que, pra todos os lados, vague o espaço infinito,
e as sementes em número inúmero ao fundo do espaço
em moto eterno de inúmeros modos, percussas, volitem,
que o orbe das terras e o céu tenham sido criados
únicos, e, pra além, nada façam os corpos primevos;
pois se, neste orbe, assim da natura criado,
por vontade própria, as próprias sementes das coisas,
de modo cego, em vão, batendo-se de muitos modos,
finalmente juntam-se: aquelas que, por acaso,
ao se encontrarem darão os inícios às mais grandiosas
coisas: mares e terras e céus e as espécies viventes.
Pois, inda e ainda, é necessário que se confesse
que existem outros congressos materiais noutros cantos
tal como é este, que o éter domina com ávido jugo.
Mais ainda, quando dispõe-se de muita matéria,
e de espaço, e não há causa para demora,
não te espantes se as coisas devam ser feitas, geradas.
Pois se há tão grande cópia de sementes que todas
as gerações de animais não consigam enumerá-las,
se mesma força e natura há que as sementes das coisas
todas possam lançar num mesmo local de maneira
semelhante à que ocorre aqui, é mister aceitemos
que em outras partes outros orbes das terras existam
e várias raças de homens e várias espécies de feras.
Mais: na soma de tudo, nenhuma coisa é só uma,
que única nasça e solitária e única cresça:
sempre pertencerá a uma espécie, e em cada uma delas
muitos de cada. Primeiro, atenção às espécies viventes:
nela verás o gênero das montívagas feras,
bem como a prole dos homens, a muda escamígera raça,
e, também, finalmente, todos os corpos volantes.
Deve-se, dessa forma, admitir que, em razão semelhante
também o céu e a terra, sol, lua e mar e o restante
não são únicos, mas de número inumerável;
já que da vida tanto possuem fronteira fincada
e são feitos de corpo nascido assim como as espécies
todas que abundam aqui, propagando-se dentro da espécie.

Principio nobis in cunctas undique partis
et latere ex utroque <supra> subterque per omne
nulla est finis; uti docui, res ipsaque per se                                
vociferatur, et elucet natura profundi.
nullo iam pacto veri simile esse putandumst,
undique cum versum spatium vacet infinitum
seminaque innumero numero summaque profunda
multimodis volitent aeterno percita motu,
hunc unum terrarum orbem caelumque creatum,
nil agere illa foris tot corpora materiai;
cum praesertim hic sit natura factus, et ipsa
sponte sua forte offensando semina rerum
multimodis temere incassum frustraque coacta                               
tandem coluerunt ea quae coniecta repente
magnarum rerum fierent exordia semper,
terrai maris et caeli generisque animantum.
quare etiam atque etiam talis fateare necesse est
esse alios alibi congressus materiai,
qualis hic est, avido complexu quem tenet aether.
Praeterea cum materies est multa parata,
cum locus est praesto nec res nec causa moratur
ulla, geri debent nimirum et confieri res.
nunc et seminibus si tanta est copia quantam                                  
enumerare aetas animantum non queat omnis,
vis<que> eadem <et> natura manet quae semina rerum
conicere in loca quaeque queat simili ratione
atque huc sunt coniecta, necesse est confiteare
esse alios aliis terrarum in partibus orbis
et varias hominum gentis et saecla ferarum.
Huc accedit ut in summa res nulla sit una,
unica quae gignatur et unica solaque crescat,
quin alicuiu' siet saecli permultaque eodem
sint genere. in primis animalibus inice mentem;                             
invenies sic montivagum genus esse ferarum,
sic hominum geminam prolem, sic denique mutas
squamigerum pecudes et corpora cuncta volantum.
quapropter caelum simili ratione fatendumst
terramque et solem lunam mare, cetera quae sunt,
non esse unica, sed numero magis innumerali;
quandoquidem vitae depactus terminus alte
tam manet haec et tam nativo corpore constant,
quam genus omne quod hic generatimst rebus abundans.
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Nathália Fernandes

Menino de peixes

 Ela parou de beber. Não por 
ser anônima – essa era a dor (ou 
deveria ser). E o filho. O anonimato 
da dor só existia pelo anonimato 
do filho. E a bebida, que deveria 
ser evitada e, a longo prazo, cessada 
permanentemente, devia-se à dor que 
não poderia ser exposta. O marido 
que disse. A gente não combinou que 
você não colocaria mais nenhum gole 
na boca? No começo é tudo muito 
bom, festa, risada, planos, Raul Seixas, 
mas daqui um pouco você começa a 
chorar e aí a merda tá feita. Você não 
tá errada, eu não tô dizendo isso, mas 
é que fica chato pra mim, né, e pra 
todo mundo. E ela, que interrompia 
a mudez com alguns soluços de 
bêbada, substituía a lembrança do filho 
pelas súplicas em busca do menino. 
Meu filho, meu filho. Meu filho e 
sua morte anônima, afundado com 
alguns pedregulhos, amordaçado, 
acorrentado com o elástico do seu 
sapato favorito, roxo, pálido, ausente. 
Sua morte que era também morte 
de lembrança, de memória, de dor. 
Seu anonimato que era também o 
anonimato daquela dor, daquele amor 
primeiro, daquela potência absurda, 
daquela vida que antes de aparecer 
era minha, só minha, meu filho. Ela 
chorava e aquelas eram as únicas 
palavras que saíam, intercalando com 
as mãos que pareciam buscar o filho, 
os olhos que tentavam encontrá-lo 
na profundeza das águas, das pedras, 
da mordaça, da corrente. Ela também 
amordaçada, afundada, acorrentada, 
sem direito ao grito pelo filho, grito 
mudo, grito em vão, grito seco. E na 
sua insignificância de grito que não 

se ouve, o marido ainda ouvia. Meu 
filho, meu filhinho, ele ouvia com os 
olhos arregalados, pegando sua cintura, 
tentando se projetar filho, tentando 
ser o que ela procurava. Tocava de leve 
as suas mãos, mas ela logo afastava, 
queria as mãos brutas do filho, as mãos 
molhadas, roxas, sem vida, unidas. 
As mãozinhas do filho que nunca 
foram muito grandes, gordinhas, lisas, 
mãozinhas que abrigavam a delicadeza 
daquele homem brutamontes, do 
ogro, assim apelidado pela família e 
amigos. Mas ela sempre soube o que 
havia atrás daquela bruteza, daquele 
palavreado agressivo, das tatuagens 
pelo corpo inteiro. As tatuagens já 
anunciavam quem ele era. Muitos 
peixes tatuados, de variados tipos, 
nadando numa imensidão azul. A 
tatuagem pegava os dois braços, o 
peito, uma parte do tórax. Ele era do 
signo de peixes. Amava o mar, mas 
não era bom nadador. Temia. Surfava 
no raso, pegava ondas pequenas, se 
engasgava muito com o mar. Queria 
aprender a nadar, mas tinha vergonha. 
Seria também uma forma de mostrar-
se. Por trás do ogro, das tatuagens, das 
palavras brutas, havia um homem. 
Um homem que não sabia nadar. 
Havia um filho assustado, amarrado, 
afogado, apagado. Uma mãe sem filho. 
O seu filho, seu filho. O marido com 
as mãos ásperas, repletas de calos, 
magras, grandes, tentava guardá-la 
para si, chamá-la para a vida, privá-
la da dor. Porque ele também não 
sabia o que fazer com o que ficou. 
A prancha, os bonecos de pelúcia, as 
bebidas, a caixa de som. E a tatuagem. 
A tatuagem que ela havia feito da 

última mensagem recebida pelo filho. 
Boa noite, mãe, até amanhã. Até 
amanhã, meu filho. Era maio. Há dois 
meses, o filho havia feito vinte e um 
anos. Brincava dizendo que já podia 
ir para Las Vegas, que queria jogar nos 
cassinos, ir nos puteiros, brincar de ser 
adulto. E bruto. Ele era bruto, diziam, 
mas não concordava. Sozinho, não. 
Era bruto, não admitia que tirassem 
com a cara dele. Comprou um pó de 
péssima qualidade, disseram. Comprou, 
detestou e foi reclamar. Tiro e queda. 
Queda no lago, que era mais fácil 
de afundar. O problema não foi não 
saber nadar, mas as pernas. Juntinhas 
como as mãos, só que amarradas em 
pedras. E ele foi afundando, afundando, 
afundando. Meu filho, meu filho, meu 
filho. E de repente os peixinhos das 
mais variadas espécies se descolaram 
do seu peito e braços. As mãos foram 
perdendo a cor, se confundiam com 
as águas. E o menino, sem o peso das 
pedras, saiu nadando por aí. 

De tanto bater com o osso, a dor vira anestesia, nova coletânea 
de André Giusti, reúne trinta e cinco anos de produção poética. 
Sob a sua dicção muito própria, reencontramos a poesia como 
insistência e defesa: “cada dia que amanhece / é o corte de 
uma navalha”. A exemplo da “escrita imediata dos meteoros”, 
a poesia de André Giusti é incisiva, dispensa solenidade e tem 
os pés bem apoiados no chão. Mas comove como um blues e, 
assim, chega, atravessa e envolve a todos sem pedir permissão. 
Os poemas retratam o cotidiano com lentes muito especiais. 
E impressiona a harmonia da linguagem poética, que os anos 
justapostos legitimam e aprimoram. E a partir do apartamento 
imaginário, a poesia vai ao mundo, buscando a completude 
impossível que nos lega a condição humana. Comove com a 
crônica (um boletim de ocorrência) do que há de mais secreto, a 
nudez de cada qual no espelho das palavras. Sim, “... as grandes 
respostas / estão nos grandes silêncios / ao longo do dia”. Não 
importam o bater dos ossos ou a dor. Alheia aos disfarces e 
emboscadas, a voz de André Giusti é livre. Sua poesia também. 
Por Alberto Bresciane

www.editorapenalux.com.br
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Seleção e apresentação de Lucas Silos

Ivo Barroso

Ivo Barroso foi um poeta e tradutor brasileiro. Ao longo de sua carreira, além de sua obra autoral, 
publicou traduções de grandes autores e autoras, como Shakespeare, Jane Austen, Edgar Allan Poe, 
Hermann Hesse, Rimbaud, Italo Svevo, Umberto Eco. Além disso, ganhou duas vezes o Prêmio Jabuti 
de tradução: Prosa poética (Rimbaud – 1998) e Os gatos (T. S. Eliot – 1992). Na última década, manteve 
um blog sobre poesia e tradução (Gaveta do Ivo). O tradutor, após sofrer uma queda em sua casa e 
permanecer alguns dias internado, morreu aos 91 anos, no Rio de Janeiro, em 5 de outubro de 2021. 
Para a edição de novembro do RelevO, apresentamos cinco traduções suas.

William Shakespeare 

12

Quando a hora dobra em triste e tardo toque

E em noite horrenda vejo escoar-se o dia,

Quando vejo esvair-se a violeta, ou que

A prata a preta têmpora assedia;

Quando vejo sem folha o tronco antigo

Que ao rebanho estendia a sombra franca

E em feixe atado agora o verde trigo

Seguir no carro, a barba hirsuta e branca;

Sobre tua beleza então questiono

Que há de sofrer do Tempo a dura prova,

Pois as graças do mundo em abandono

Morrem ao ver nascendo a graça nova.

  Contra a foice do Tempo é vão combate,

  Salvo a prole, que o enfrenta se te abate.

XII

When I do count the clock that tells the time,

And see the brave day sunk in hideous night;

When I behold the violet past prime,

And sable curls, all silver’d o’er with white;

When lofty trees I see barren of leaves,

Which erst from heat did canopy the herd,

And summer’s green all girded up in sheaves,

Borne on the bier with white and bristly beard;

Then of thy beauty do I question make,

That thou among the wastes of times must go,

Since sweets and beauties do themselves forsake

And die as fast as they see others grow;

  And nothing ‘gainst Time’s scythe can make defence

  Save breed, to brave him when he takes thee hence.

Arthur Rimbaud 

Vênus Anadiômene
Qual de um verde caixão de zinco, uma cabeça
Morena de mulher, cabelos emplastrados,
Surge de uma banheira antiga, vaga e avessa,
Deixando ver senões bem mal dissimulados;
 
Vem após grossa e gris a nuca, as omoplatas
Anchas; atarracado, o dorso sobe e desce;
Depois a redondez de seu lombo aparece;
A banha sob a pele espraia em placas chatas;
 
A espinha é um tanto rósea, e o todo tem um ar
Horrendo estranhamente; há, no mais, que notar
Pormenores que são de examinar-se à lupa...
 
Nas nádegas gravou dois nomes: Clara Venus;
— E o corpo inteiro agita e estende a ampla garupa
Com a bela hediondez de uma úlcera no ânus.

Vénus Anadyomène
Comme d’um cercueil vert em fer blanc, une tête
De femme à cheveux bruns fortement pommadés
D’une vieille baignoire émerge, lente et bête,
Avec des déficits assez mal ravaudés;
 
Puis le col gras et gris, les larges omoplates
Qui saillent; le dos court qui rentre et qui ressort;
Puis les rondeurs des reins semblent prendre l’essor;
La graisse sous la peau paraît em feuilles plates;
 
L’échine est um peu rouge, et le tout sent um goût
Horrible étrangement; on remarque surtout
Des singularités qu’il faut voir à la loupe...
 
Les reins portent deux mots graves: Clara Venus;
— Et tout ce corps remue et tend as large croupe
Belle hideusement d’un ulcère à l’annus.
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Rainer Maria Rilke

III
Um Deus o pode. Mas, da lira ao solo,
há-de o homem consegui-lo? À dissensão
tendemos, e não há Templo de Apolo
no enredar dos ramais do coração.
 
O canto, como o queres, não são teus
desejos, nem a busca do atingível.
Cantar é ser. Tão fácil para o Deus!
Mas, quando o somos? E Ele, quando ao nível
 
de nosso olhar o céu e a terra esplende?
Jovem, no amor ainda não és, conquanto
a palavra te suba ao lábio. Aprende
 
a esquecer que cantaste. É sem alento.
Uma outra coisa é o verdadeiro canto.
Um sopro ao nada. Um voo em Deus. Um vento.

III
Ein Gott vermags. Wie aber, sag mir, soll
ein Mann ihm folgen durch die schmale Leier?
Sein Sinn ist Zwiespalt. An der Kreuzung zweier
Herzwege steht kein Tempel für Apoll.
 
Gesang, wie du ihn lehrst, ist nicht Begehr,
nicht Werbung um ein endlich noch Erreichtes;
Gesang ist Dasein. Für den Gott ein Leichtes.
Wann aber sind wir? Und wan wendet er
 
an unser Sein die Erde und die Sterne?
Dies ists nicht, Jüngling, dass du liebst, wenn auch
die Stimme dann den Mund dir aufstöst, — lerne
 
vergessen, dass du aufsangst. Das verrinnt.
In Wahrheit singen, ist ein andrer Hauch.
Ein Hauch um nichts. Ein Wehn im Gott. Ein Wind.

Cesar Vallejo 

Os passos distantes
Meu pai repousa. Seu semblante augusto
semelha um aprazível coração;
parece-me tão puro...
se há nele algo de amargo, serei eu.
 
Há solidão em toda a casa; rezam;
não há notícia de seus filhos hoje.
Meu pai desperta, atenta os olhos
à fuga para o Egito, o lancinante adeus.
Parece-me tão próximo;
se há nele algo distante, serei eu.
 
E minha mãe passeia nos jardins,
saboreando um sabor já sem sabor.
Parece-me tão suave,
tão asa, tão saída, tão amor.
 
Há solidão na casa silenciosa,
sem notícias, sem verde, sem infância.
E se algo há de quebrado nesta tarde,
que baixa e que se parte,
são dois velhos caminhos curvos, brancos.
Por eles vai meu coração a pé.

Los Pasos Lejanos
Mi padre duerme. Su semblante augusto
figura un apacible corazón;
está ahora tan Dulce...
si hay algo en él de amargo, seré yo.
 
Hay soledad en hogar; se reza
y no hay noticias de los hijos hoy.
Mi padre se despierta, asculta
la huída a Egipto, el restañante adiós.
Está ahora tan cerca;
si hay algo en él de lejos, seré yo.
 
Y mi madre pasea allá em los huertos,
saboreando um sabor ya sin sabor.
Está ahora tan suave,
tan ala, san salida, san amor.
 
Hay soledad en hogar sin bulla,
sin noticia, sin verde, sin niñez.
Y si hay algo quebrado en esta tarde,
Y que baja y que cruje,
son dos viejos caminhos blancos, curvos.
Por ellos va mi corazón a pie.
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Eugenio Montale 

Ó vida, não te peço lineamentos

Ó vida, não te peço lineamentos

fixos, vultos plausíveis ou possessos.

Sinto que no teu giro inquieto o mesmo

sabor que tem o mel tem o absinto.

 

O coração propenso todo ao vil

raro se afeta com pressentimentos.

Tal como soa às vezes no silêncio

do descampado um tiro de fuzil.

Mia vita, a te non chiedo lineamenti

Mia vita, a te non chiedo lieamenti

fissi, volti plausibili o possessi.

Nel tuo giro inquieto ormai lo stesso

sapore han miele e assenzio.

 

Il cuore che ogni moto tiene a vile

raro è squassato da trasalimenti.

Cosí suona talvolta nel silenzio

REFERÊNCIAS

BARROSO, Ivo. O torso e o gato. Rio

de Janeiro: Record, 1991.



11

Jurema Barreto de Souza

Meu homem

Meu homem de cabeleira de velocino de ouro
De pensamentos de explosões de supernovas
De silhueta de renda
Meu homem de silhueta de boto rosa em lua cheia
Meu homem de boca de bouquet de abismos de edelweisses
De dentes de desmanchar laço e galáxias
De língua de magenta e de morangos maduros
Meu homem de língua de estilete e sabor de baunilha
De língua de sete idiomas de sete anjos
De língua de benaventuranças
Meu homem de cílios de impressão de nanquim da China
De sobrancelhas de tabaco de Havana
Meu homem de têmporas de vibrações de oboé
E pulsar de canário
Meu homem de ombros de arca sagrada
E de centímetros traçados com régua e esquadro
Meu homem de punhos de desconstrução do poema
Meu homem de dedos de secos e molhados e confeitarias
De perder e achar signos
Meu homem de axilas de penas de águia e ônix
De dourado de asa de borboleta
De outono e de folhas às margens do Sena
De braços de raízes de figueira e vagalumes
E de carrossel que gira auroras
Meu homem de pernas de rimar ruas
De movimento de pianista e verso livre
Meu homem de barriga da perna de casulo de bicho da seda
Meu homem de pés de amuleto inca
De pés de papiros de secretos monges
Meu homem de pescoço de papoulas arcoirizadas
Meu homem de garganta de bola de cristal da Boêmia

De fotossíntese de avencas
De peito de cítaras
Meu homem de peito de dirigível em chamas
Meu homem de peito de camélias brancas
De peito de talagarça bordado com neon
Meu homem de ventre de incenso de jasmim
De ventre de vitrais policromáticos
Meu homem de costas de lírios pintados em veludo 
negro
De costas de azul de um dia de abril
De costas de leque de lâminas argênteas
De nuca de essências de mitos
E de campos elíseos 
Meu homem de quadris de cerâmica
De quadris de ambrosia e de louça
E de cinzel de esculpir deuses
De fúrias de moinhos
Meu homem de nádegas de damasco e hortências
Meu homem de nádegas de acrobacias de aeroplano
Meu homem de nádegas de revoluções e bandeiras
De sexo de sortilégios
Meu homem de sexo de tato de lamparina
Meu homem de sexo de ondas de rádio e parabólicas
Meu homem de sexo de impressionismo francês
Meu homem de olhos de voo de beija-flor
De olhos de domingos perdidos em corais
Meu homem de olhos de ardências de Lilith
Meu homem de olhos de gotas de óleo de amêndoas
Meu homem de olhos de inseminar luas no céu
De olhos de sol entrando pela fresta da palavra. 

Romance ganhador 
PRÊMIO LITERÁRIO CIDADE 
DE MANAUS DE 2020 

www.editorapenalux.com.br



“TODO PEIXE DEVIA FAZER TERAPIA”: CONHEÇA A PISCICANÁLISE

RELEVO TENDÊNCIAS

O Jornal RelevO apresenta a Piscicanálise, que estuda de modo pioneiro e um tanto errático o comportamento psíquico dos peixes de aquário. Essa nova 

área do conhecimento promete confortar os pequenos pets com escamas e fazê-los sofrer cada vez menos diante do caos urbano da sociedade contemporânea. 

Entrevistamos Benício Manfredini, fundador da doutrina, e alguns de seus clientes.

 Era uma manhã monótona de 
limpeza de seu pequeno aquário 
quando Benício Manfredini, 27, 
nascido em Curitiba e morando há 
um ano na Consolação, em São Paulo, 
teve o que considera a grande ideia 
de sua vida: auxiliar pets aquáticos – e 
seus donos – a aliviar o estresse da 
cidade grande, fenômeno psíquico 
cada vez mais observado nos pequenos 
animais. “Meu melhor amigo é um 
lambari”, dispara Manfredini, entre 
a seriedade e o orgulho, abrindo a 
galeria de fotos do celular. “Se chama 
Cleópatra”, afirma, agora mais sério 
que o aquecimento global.
 Formado em dois cursos EAD 
“praticamente” reconhecidos pelo 
MEC (palavras dele) e admirador 
dos encantos da piscicultura, Benício 
começou a forjar em seu apartamento 
aquela que seria a primeira clínica para 
tratamento de peixes. “Sem cuidados 
psicológicos, caminhamos para uma 
piscicultura do cancelamento”.
 Manfredini vê com otimismo e 
entusiasmo o futuro da nova área 
do conhecimento. Com 1,67m e 
um quadril típico de quem passou 
duas décadas sem risco algum de 
fazer exercícios, o descendente de 
italianos de terceira geração acredita 
que, em breve, a Piscicanálise será tão 
importante quanto as aparições na 
praia do técnico Renato Gaúcho são 
para o jornalismo. 
 As primeiras pesquisas de Benício 
na nova área foram ainda na infância, 
quando entregava os peixinhos 
da irmã mais nova a Frajola, o 
gato da família. “Ali eu já era um 
minicientista”. Completamente à 

vontade com o termo “mediciners” 
por entender que “o termo carrega 
ludicidade e pertença, pois todo 
psico é um pouco médico, um pouco 
artista, um pouco peixe fora d’água”, 
o jovem empreendedor da mente dos 
bichos pescados observou que, no 
Google, não havia nenhuma menção 
a traumas psicológicos em aquários. 
Peixes submetidos, como tudo na vida, 
a condições de adversidade, como 
trocas de lar e inclusão de felinos em 
ambientes estáveis, não podiam mais 
ser ignorados. “Passei a conversar com os 
peixes, mas, principalmente, a ouvi-los”.
 Após seu insight (novamente, 
palavras dele), um dos primeiros 
passos intelectuais de Benício foi se 
dedicar ao audiolivro de O mal-estar na 
civilização, de Sigmund Freud, base para 
seus estudos aprofundados. Inspirado 
pelos resumos da obra do psiquiatra 
mais cheirado de seu tempo, Benício 
deu início à Piscicanálise ao cunhar 
a expressão “Complexo de Edipool”. 
“Um golfinho se perdeu no Ártico... 
Se perdeu? Nunca, cara. Esses animais 
têm GPS anal. Possivelmente tentou 
comer a própria mãe. Golfinhos são, 
além de fofos, muito desajustados, 
vivem uma eterna piracema e putaria, 
vejam os botos!”, reflete. 
    Sem bibliografia confiável ou 
mesmo o mínimo interesse da 
espécie humana pela psiquê dos 
peixes de aquário, “você já assistiu 
Professor Polvo?”, Manfredini teve de 
conviver, no início de 2020, com 
as admoestações do Sindicato dos 
Psicólogos de São Paulo, que, em uma 
nota considerada pelo pesquisador 
como constrangedora, o acusou, de 

forma nada sutil, de charlatanismo. 
Desencorajado pela comunidade 
científica local e flertando com o 
fim de sua incipiente carreira, o 
pesquisador resolveu tirar um ano 
sabático em Paris, com auxílio dos pais, 
para se dedicar aos estudos do novo 
campo. “Na França, pude entrar em 
contato com o melhor do pensamento 
psicológico interpretativo”. Foi em 
um PSG x Angers que Manfredini, ao 
som da canção ‘Blue (Da Ba Dee)’, do 
grupo Eiffel 65, teve uma ideia melhor 
ainda.

   Casa Blue
    Depois de uma temporada de 
autocuidado e muito vinho bom 
longe do Brasil, dos brasileiros e dos 
demais intérpretes livres da sua área de 
conhecimento, Manfredini resolveu 
que era a hora de voltar para casa e ter 
seu próprio espaço caro em São Paulo. 
Assim surgiu o empreendimento 
Casa Blue. “É um espaço-conceito, 
na verdade, onde os pais de peixes 
de aquário podem tratar seus pets 
de escamas ou deixá-los aos nossos 
cuidados enquanto estão de férias em 
Bariloche ou simplesmente pescando”. 
Lá, ele atende de jaleco, pé de pato e, 
às vezes, um snorkel.
    Desde a abertura, em fevereiro, a 
primeira clínica psicológica de peixes 
tem sido muito bem avaliada. A 
nutricionista Marjorie Corália exalta 
que a Azulinha, nome como a Casa 
Blue passou a ser carinhosamente 
chamada, fez pelos seus peixes o que 
um homem apaixonado nunca fez. 
“Quando precisei passar uns dias na 
cachoeira pra me desestressar de um 

ghosting, eles cuidaram muito bem da 
Luma e da Filó, meus goldfishs. A Filó, 
inclusive, passou a responder ao meu 
boa-noite e a reagir melhor à minha 
playlist de rock com banjo”, comenta, 
emocionada.
    Outros depoimentos da Casa 
chamam a atenção. Um cliente 
respondeu ao RelevO via Telegram, 
enviando a foto de um salmão 
agressivo e supostamente artista 
conhecido no aquário local como 
Van Gole. Segundo o pai de pet 
de escamas, após uma aquasseata, o 
salmão pinguço teria sido banido do 
aquário e substituído por Pietra, uma 
carpa húngara com sotaque japonês 
que sempre se oferece para recolher 
o lixo do aquário. “Peixe-papagaio 
que acompanha João-de-Barro vira 
ajudante de pedreiro”, sentencia o 
cliente, que preferiu o anonimato 
“para preservar os peixinhos”. Com 
indivíduos assim, ora excêntricos 
e com muito tempo livre, ora 
simplesmente indignos do teste 
psicotécnico mais vagabundo, Benício 
Manfredini montou um cardume. 
Embalado pelo avanço de seu centro 
espiritual para animais aquáticos, 
ele lançou seu primeiro livro de 
autoajuda: A Arte da Guelra.

     Onda vai, onda vem
 Lançado em março pela editora 
Monções, A Arte da Guelra trouxe 
ao grande público uma faceta 
desconhecida de Manfredini. Ao 
mesmo tempo que estimula a 
aceitação de animais menores de sua 
condição de ausência de protagonismo 
(ou de menor beleza), o autor traça 



habilmente um percurso teórico 
das bases da piscicultura inclusiva e 
democrática, sem diferenciar a beleza 
de um peixe-mandarim da de um 
girino. Em menos de três meses, a obra 
vendeu 1.500 exemplares, 500 deles a 
um comprador misterioso que apenas 
se identificou na mensagem de PIX 
como “gula-gula”.
 Como a mudança é do ciclo 
das marés, nem tudo são carpas. Em 
setembro, empolgado com o sucesso 
de A Arte da Guelra, Manfredini trouxe 
à tona uma cartilha que vem mexendo 
com o humor dos psicólogos do 
país – e dividiu seus novos clientes. 
Batizada de Igualdade Aquática, a 
obra foi acusada por algumas alas 
mais, digamos, reconhecidas pelo 
MEC, de promover a prática do 
coaching às custas dos movimentos 
progressistas. “Reivindico visibilidade 
nessa importante obra para temas 
urgentes, como a estigmatização das 
piranhas, que têm direito sim a serem 
chamadas pelo nome social”. Com 
o subtítulo Quanto mais eu nado, mais 
eu me curo e me potencializo, o livreto 
foi considerado pelo crítico literário 
Getúlio Botelho uma excreção inútil 
com a execução literária de uma 
herpes. “Quando li que ‘camarão 
que dorme a onda cuida e gera rede 
de proteção’, pensei seriamente em 
derramar óleo no Oceano Atlântico”, 
vocifera. Para completar, Benício 
anunciou o lançamento de seu terceiro 
livro, PEIXE FODA, para o Natal.
 Igualdade Aquática, uma espécie 
de Encyclopedia de Diderot da 
Piscicanálise, aborda questões tratadas 
como fundamentais, a exemplo da 

possível fase anal de peixe-espadas e 
baiacus. O verbete C, de colônia de 
corais, discute em uma linguagem que 
poderia ser classificada de alegórica 
como o capitalismo ampliou as 
desigualdades entre peixes, deixando 
os menos coloridos sem um bom 
aquário para viver. Mais de uma vez, 
a obra representa Poseidon como um 
personagem histórico.
 Marina Rios, enfermeira, 25, 
desligou-se da Casa Blue em setembro. 
“A consulta subiu para 150 reais a 
hora – apenas teleatendimento – e, 
de um dia para o outro, começaram 
a aparecer compras estranhas de 
itens náuticos no meu cartão. Além 
disso, tenho certeza de que um dia 
Manfredini estava me atendendo 
de snorkel; digo, apenas de snorkel”. 
Leandro Costa relembra o dia em 
que o fundador da Piscicanálise teria 
tentado vender uma cartela de ações 
da Petrobras em um atendimento 
ao seu Tetra neon. “Cheguei ao 
consultório porque meu peixe parecia 
ter um fungo no olho. Quando entrei, 
o dono do lugar quis me apresentar a 
um caranguejo, então ele – o Benício 
– passou a andar de lado e a me pinçar 
com os dedos, dizendo ‘hein, cara?’; 
‘hein, cara?’; ‘hein, cara?’”.
 A sucessão de acusações despertou 
a atenção da Polícia Civil, que 
deflagrou a Operação AquaBAN. De 
acordo com o delegado Jairo Leitão, 
Manfredini utiliza a Piscicanálise 
como disfarce para distúrbios “que 
aposentariam dezenas de psicanalistas, 
se eles fizessem alguma coisa além de 
ouvir asneiras e falar groselha”. 

A carraspana assustou Benício 
Manfredini, que apelou para um 
recurso ao qual não estava acostumado: 
fé. Em uma mistura de delírio de 
grandeza com alucinação pura, o 
terapeuta de peixes decidiu viver no 
mar, com seus “únicos amigos de 
verdade”. Em 26 de outubro, ele pulou 
de um cruzeiro que havia deixado o 
porto de Santos em direção a Ibiza. 
Com atraso, Benício lembrou-se de 
que nunca havia aprendido a nadar.
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     A Enclave de hoje é menos informativa e mais re�exiva. Ou “faz uma 
provocação”, como diria o tio que ainda considera rock’n’roll um 
elemento subversivo, ou a moça do processo seletivo do RH, ou o 
acadêmico submetendo seu trabalho a um congresso local desértico.

     Mês passado, concluí no Playstation 4 o jogo Batman: Arkham Knight 
(2015), quarto e último título da saga Batman: Arkham. Um jogo de 
mundo aberto, isto é, que te permite circular livremente por toda a área 
projetada.

     Não poderia me importar menos com o protagonista ou com seu 
universo, tampouco havia jogado qualquer um dos títulos anteriores. 
Nunca havia lido qualquer história em quadrinhos sobre Batman e só 
assisti à mesma trilogia (Dark Knight) que boa parte do planeta viu.

     O jogo havia me atraído simplesmente porque a cidade (Gotham) pare- 
cia atraente – de fato é – e voar sobre ela parecia prazeroso – também é.

     Paralelamente, o jogo mais recente com o protagonista Homem- 
-Aranha, Marvel’s Spider Man (2018), permite que o jogador controle o 
personagem em Nova York – algo distante de ser inédito, mas que obteve 
maior sucesso nessa encarnação. Ainda não joguei, mas parece 
divertidíssimo.
     Isso me leva ao seguinte ponto: se eu (1) fosse criança ou adolescente e/ou 
(2) me interessasse genuinamente por esses personagens – considerando 
que posso controlar o Batman em Gotham e o Homem-Aranha em Nova 
York –, o que me faria abrir um livro?

     Indo além, o escritor contemporâneo que almeja qualquer tipo de 
reconhecimento além de seus amigos conhece as principais narrativas 
contemporâneas? Por �m, esse conhecimento é relevante para que ele 
atinja qualquer que seja seu objetivo?

     Cem anos atrás, não havia videogame, não havia televisão e o cinema 
era bem diferente daquilo que conhecemos. Naturalmente, as mídias em 
questão evoluíram de forma exponencial nesse período, bem como a 
produção musical.

     Até o teatro, que é literalmente movimentado por pessoas que praticam 
teatro, consegue utilizar novas possibilidades multimídia a seu favor.

     A literatura não. Nem seria justo cobrar o mesmo avanço das mídias 
recentes, a�nal trata-se de uma arte muito mais antiga. Sugiro 
meramente enxergar esse cenário como premissa.
     Explicar o valor da literatura é pregar para convertido. Mas descon�o – e 
aqui me posiciono sobre a segunda pergunta – que boa parte dos autores 
com que convivemos, vivendo de escrita ou não, não tem a menor ideia 
de como as principais narrativas do planeta são consumidas hoje.
     Isso inclui os videogames, que movimentam bilhões de dólares por ano e 
entregam algumas das obras mais interessantes da Terra – a trilogia Mass 
E�ect é tão excepcional quanto qualquer romance ou �lme excepcional.

     O RelevO já tem onze anos, e particularmente me envolvo com isso há 
pelo menos nove. Nesse tempo, tivemos contato direto e indireto com 
per�s variados de autores – talentosos e fracos, frustrados e orgulhosos, 
consagrados e obscuros (e combinações entre esses elementos).

     Uma quantidade razoável acredita enfaticamente que cabe ao planeta 
reconhecer seu brilhantismo, isto é, do autor – o planeta é só um 
receptáculo de seu imensurável (e despercebido) talento, rotacionando 
especi�camente em razão dele.
     E sinto – não é ciência, não é peer-reviewed, é apenas experiência 
empírica com intuição calibrada – que muitos escritores ainda enxergam 
a literatura com o olhar de cem anos atrás (e que pouco ou nada 
aconteceu com as artes desde James Joyce).

     Sem noção alguma de como a roda gira, do que é uma roda e do que 
signi�ca girar. Apenas à espera de uma editora e de leitores.

     Porque, na verdade, explicar o valor do videogame como arte narrativa 
também é chover no molhado. A literatura é por si só um �m e um ponto 
de partida: aquilo que se destaca nela logo é adaptado a outras mídias.

     Não proponho que todo artista seja um gamer, tampouco defendo a 
mídia porque é moderna. Sugiro que a compreensão do que move as 
narrativas mais estrondosas do planeta (em termos de investimento e 
impacto cultural imediato) pode re�nar um pouco a cosmovisão.

     Alheio a tudo isso, o escritor contemporâneo está mais próximo do tio 
do rock ou da moça do RH.

 Escritores sonham 
  com personagens 
            eletrônicos?

E N C L A V
a newsletter semanal do Jornal RelevO

E

Assine e receba de graça em seu e-mail:
<https://jornalrelevo.com/enclave>
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Mande-nos um e-mail ou mensagem telepática (se souber as manhas).
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Stéphane Mallarmé

Tradução de Wallace Prado

Tarde de um fauno 

Então desperto-me ao claror primitivo,
Reto e só, inundado pelo calor antiquíssimo,
Lys! um entre todos vós pela ingenuidade.
 
Outrem, este doce nada pelos lábios de veleidades,
O beijar, embriagado de perfídias acorda,
Meu seio, virgem de prova, atestando uma mordida
Misteriosa, nota de algum augusto dente;
Mas, basta! arcano tal elegeu por confidente
O junco vasto e gêmeo qual sob o azul brincamos:
Que, chamando pra si o fervor dos ditirambos
Sonhos, num solo longo que nossas atenções
Embeleza dos arredores pelas confusões
Falsas entre ela mesmo e nosso canto crédulo;
E de fazer também alto o amor módulo
Evanesce dos vultos ordinários de dorso
Ou de flanco puro seguir com meu ver turvo,
Uma sonora, vã e monótona linha.
 
Afã então, instrumento de fuga, ó maligna
Syrinx, de reflorir os lagos onde tu me repousas!
Eu, com gemidos altivos, falarei por longos períodos
Das deusas; e, pelas idólatras pinturas,
À sua sombra enredarei ainda das cinturas:
Assim, quando das vinhas eu verti a clareza,
Para expelir um dissabor de minha falsa azareza,
Gargalhar, elevo ao céu veranil os cachos da videira
E, soprando em suas peles iluminadas, ávido
De inebriar, até à noite que eu quero atravessar.
 
Ó ninfas, reconforto de reviveres diversos.
“Meu olho, entre os juncos, mira cada colar
Imortal, que afogam em ondas seu secar
Com um grito de raiva ao céu da floresta;
E o esplêndido banho de mechas foge
Entre as claridades e os arrepios, ó preciosidades!
Eu acudo; quando, aos meus pés, se ajuntam (magoadas
Do langoroso gosto deste mal d’estar casado)
Ao coro de sonolentos braços solitários ao acaso;
Eu as rapto, sem as desenlaçar, e volvo
A este viveiro, odiado pelo sombrio frívolo,
De rosas expectorando tantos perfumes ao sol,

Onde nosso jogo úmido como ao dia consome.”
Eu te adoro, corrente de virgens, ó delícia
Tímida do sagrado fardo nu que se esgueira,
Para esvair dos meus lábios fogosos, como um raio
Trêmulo! O fremir secreto do corpóreo átrio:
Dos pés da inumana ao coração da tímida
Desinteressado e a’verso à inocência, húmil
De lágrimas tolas ou de menos tristes vapores.
“Meu crime, é de ter, alegre de vencer estes temores
Transtornos, separado o tufo descabelado
De beijares que os dois alegres hão melado;
Então, à pena eu esconderia um riso ardente
Sob as ruminâncias jocosas d’uma só (guardando
Não mui longe, afim de que sua candura plumosa
Manche-se co’a indecência de sua irmã que se goza,
A pequena e ingênua que não se peja:)
Que de meus braços, desfaz-se pelas ondas passadas,
Esta presa, pra sempre ingrata, se liberta
Sem piedade do som mudo que ainda me atormenta.”
 
Tantos seios! virá a boa sorte d’outras me entreter
Com suas tranças atando os cornos do meu ser:
Tu sabes, minha paixão, que, púrpura e madura,
Toda romã se rasga e das abelhas murmura;
E nosso sangue, perdido de quem o vai selar,
Corre pelos enxames eternos do desejar.
Na hora em qu’este bosque de ouro e cinzas se tinge.
Uma festa se exalta em folia incendiária:
Etna! é de ti que visitado por Vênus
Sobre tua lava pousando seus talões ingênuos,
Quando entoa em adição triste ou se esvazia a chama.
Guardo-a, rainha!
                        Ó firme sanção...
                                               Não, mas a anima
 
De palavras vagantes e corpo de penarias
Tarde sucumbe ao silêncio altivo do meio dia:
Sem mais adormecer no esquecer da blasfêmia,
Sobre a areia seca jazendo e como eu amo
Oferecer minha boca ao astro vivaz dos vinhos!
 
Casal, adeus; só verei a sombra dos teus caminhos.
 

Estas ninfas, eu as quero perpassar.
                                               Tão claro,
O vivã ruivo que volteia-se no ar
Sútil de onírico estofo.
                                    Sonhei um sonho?...
 
Devaneios, leva de sonhos anciãos, vertem-se
Do folhedo vivaz vestigioso, que, a verdadeira
Realidade embebendo, prova, Ai! Que só eu
me oferecia
Para efetuar a faltosa paixão das rosas.
 
Reflitamos...
            e se são essas moças tuas teses
O desejo corpóreo dos teus sentidos exóticos?
Fauno, a ilusão se escapa dos olhos córregos
E frios, como uma fonte lacrimejante, mui casta:
Mas, a outra, suspirando arfante, os contrasta
Tal qual os ares quentes soprando em teus pelos?
Ora, não! Através do pesado e sôfrego esmo
Sufocante do mormaço matinal o frescor luta,
Não murmura a água que não verva minha flauta
Ao bosque regado em acordes; e só, suspirante,
Apartado d’amoroso canal pronto a exalar-se antes
Que se disperse o sonido numa chuva árida,
É, no horizonte inerte de ondinas,
O visível e sereno sopro artificial
D’inspiração, que reganha o céu.
 
Ó portos sicilianos de calmos litorais
Invejado dos girassóis mi’a vaidez se apraz,
Subentendido sob as flores chamarelas, DIGA
“Que aqui eu apanhava bifurcadas plantas rendidas
Pelos dons; quando, sobre nobre glauco de distantes
Vegetações dedicando seu vinho às grãs fontes,
Ondulante emerge um branco animal em repouso:
E como prelúdio calmo onde nasce os sopros,
Este voo de cisnes, não! de náiades sobe
Ou afunda...”
                        Inerte, bronzeado na hora fulva
Sem reconhecer por qual artimanha rompeu
Tanto o véu de desejos de quem o busca lá:
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Trop d’hymen souhaité de qui cherche le la :
Alors m’éveillerai-je à la ferveur première,
Droit et seul, sous un flot antique de lumière,
Lys ! et l’un de vous tous pour l’ingénuité.
 
Autre que ce doux rien par leur lèvre ébruité,
Le baiser, qui tout bas des perfides assure,
Mon sein, vierge de preuve, atteste une morsure
Mystérieuse, due à quelque auguste dent ;
Mais, bast ! arcane tel élut pour confident
Le jonc vaste et jumeau dont sous l’azur on joue :
Qui, détournant à soi le trouble de la joue
Rêve, dans un solo long que nous amusions
La beauté d’alentour par des confusions
Fausses entre elle-même et notre chant crédule ;
Et de faire aussi haut que l’amour se module
Évanouir du songe ordinaire de dos
Ou de flanc pur suivis avec mes regards clos,
Une sonore, vaine et monotone ligne.
 
Tâche donc, instrument des fuites, ô maligne
Syrinx, de refleurir aux lacs où tu m’attends !
Moi, de ma rumeur fier, je vais parler longtemps
Des déesses ; et, par d’idolâtres peintures,
A leur ombre enlever encore des ceintures :
Ainsi, quand des raisins j’ai sucé la clarté,
Pour bannir un regret par ma feinte écarté,
Rieur, j’élève au ciel d’été la grappe vide
Et, soufflant dans ses peaux lumineuses, avide
D’ivresse, jusqu’au soir je regarde au travers.
 
Ô nymphes, regonflons des SOUVENIRS divers.
» Mon œil, trouant les joncs, dardait chaque encolure
» Immortelle, qui noie en l’onde sa brûlure
» Avec un cri de rage au ciel de la forêt ;
» Et le splendide bain de cheveux disparaît
» Dans les clartés et les frissons, ô pierreries !
» J’accours ; quand, à mes pieds, s’entrejoignent (meurtries
» De la langueur goûtée à ce mal d’être deux)
» Des dormeuses parmi leurs seuls bras hasardeux ;
» Je les ravis, sans les désenlacer, et vole
» A ce massif, haï par l’ombrage frivole,

» De roses tarissant tout parfum au soleil,
» Où notre ébat au jour consumé soit pareil.
Je t’adore, courroux des vierges, ô délice
Farouche du sacré fardeau nu qui se glisse,
Pour fuir ma lèvre en feu buvant, comme un éclair
Tressaille ! la frayeur secrète de la chair :
Des pieds de l’inhumaine au cœur de la timide
Que délaisse à la fois une innocence, humide
De larmes folles ou de moins tristes vapeurs.
» Mon crime, c’est d’avoir, gai de vaincre ces peurs
» Traîtresses, divisé la touffe échevelée
» De baisers que les dieux gardaient si bien mêlée ;
» Car, à peine j’allais cacher un rire ardent
» Sous les replis heureux d’une seule (gardant
» Par un doigt simple, afin que sa candeur de plume
» Se teignît à l’émoi de sa sœur qui s’allume,
» La petite, naïve et ne rougissant pas:)
» Que de mes bras, défaits par de vagues trépas,
» Cette proie, à jamais ingrate, se délivre
» Sans pitié du sanglot dont j’étais encore ivre.
 
Tant pis ! vers le bonheur d’autres m’entraîneront
Par leur tresse nouée aux cornes de mon front :
Tu sais, ma passion, que, pourpre et déjà mûre,
Chaque grenade éclate et d’abeilles murmure ;
Et notre sang, épris de qui le va saisir,
Coule pour tout l’essaim éternel du désir.
A l’heure où ce bois d’or et de cendres se teinte.
Une fête s’exalte en la feuillée éteinte :
Etna ! c’est parmi toi visité de Vénus
Sur ta lave posant ses talons ingénus,
Quand tonne un somme triste ou s’épuise la flamme.
Je tiens la reine !
                          O sûr châtiment..
                                                       Non, mais l’âme
 
De paroles vacante et ce corps alourdi
Tard succombent au fier silence de midi :
Sans plus il faut dormir en l’oubli du blasphème,
Sur le sable altéré gisant et comme j’aime
Ouvrir ma bouche à l’astre efficace des vins !
 
Couple, adieu ; je vais voir l’ombre que tu devins.

L’Après-Midi d’un faune 
Ces nymphes, je les veux perpétuer.
                                                          Si clair,
Leur incarnat léger qu’il voltige dans l’air
Assoupi de sommeils touffus.
                                                 Aimai-je un rêve ?
 
Mon doute, amas de nuit ancienne, s’achève
En maint rameau subtil, qui, demeuré les vrais
Bois mêmes, prouve, hélas ! que bien seul je m’offrais
Pour triomphe la faute idéale de roses.
 
Réfléchissons…
                      ou si les femmes dont tu gloses
Figurent un souhait de tes sens fabuleux ?
Faune, l’illusion s’échappe des yeux bleus
Et froids, comme une source en pleurs, de la plus 
chaste :
Mais, l’autre tout soupirs, dis-tu qu’elle contraste
Comme brise du jour chaude dans ta toison ?
Que non ! par l’immobile et lasse pâmoison
Suffoquant de chaleurs le matin frais s’il lutte,
Ne murmure point d’eau que ne verse ma flûte
Au bosquet arrosé d’accords ; et le seul vent
Hors des deux tuyaux prompt à s’exhaler avant
Qu’il disperse le son dans une pluie aride,
C’est, à l’horizon pas remué d’une ride,
Le visible et serein souffle artificiel
De l’inspiration, qui regagne le ciel.
 
Ô bords siciliens d’un calme marécage
Qu’à l’envi des soleils ma vanité saccage,
Tacite sous les fleurs d’étincelles, CONTEZ
» Que je coupais ici les creux roseaux domptés
» Par le talent ; quand, sur l’or glauque de lointaines
» Verdures dédiant leur vigne à des fontaines,
» Ondoie une blancheur animale au repos :
» Et qu’au prélude lent où naissent les pipeaux,
» Ce vol de cygnes, non ! de naïades se sauve
» Ou plonge.. »
                      Inerte, tout brûle dans l’heure fauve
Sans marquer par quel art ensemble détala
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do que a atual. Não por coincidência, 
a cultura helenística do III e do II 
séculos a.C. aparece regularmente como 
a origem histórica da filologia como 
prática acadêmica (Platão, ao contrário, 
usou a mesma palavra no sentido de 
“loquacidade”). Outros momentos 
importantes da história da filologia 
são, pela mesma lógica, a época dos 
fundadores da Igreja, o Renascimento 
europeu, quando os humanistas 
desejavam retornar ao aprendizado e aos 
textos da Antiguidade, e o romantismo 
do século 19, com sua nostalgia da Idade 
Média.
 Segundo, com o surgimento de 
um desejo pelo passado textual, as 
duas principais tarefas da filologia 
são a identificação e a restauração de 
textos de cada passado cultural em 
questão. Baseado nesta conjectura, isso 
inclui a identificação daqueles textos 
que nos chegaram como fragmentos, 
a documentação completa dos textos 
para os quais temos várias versões não 
completamente idênticas, a serem 
apresentadas em sua pluralidade ou 
condensadas na proposta de um original 
ou de uma versão mais valiosa, além 
de comentários com informações para 
ajudar a preencher a lacuna entre o 
conhecimento que um texto pressupõe 
entre seus leitores históricos e o 
conhecimento típico de leitores de idade 
mais avançada. As três práticas básicas 
da filologia são, portanto, identificar 
fragmentos, editar textos e escrever 
comentários históricos. Para essas 
práticas e suas competências acadêmicas 
subjacentes, temos que pressupor, além 
das três habilidades filológicas básicas, 
uma consciência das distinções entre 
diferentes períodos e culturas históricas, 
ou seja, a capacidade de historicização. E, 
finalmente, a ativação dessas habilidades 
também (e quase invariavelmente) 
pressupõe a intenção de fazer uso 
dos textos e culturas do passado nos 

contextos institucionais de ensino. Em 
outras palavras, é difícil imaginar que 
a filologia deve entrar em jogo sem 
objetivos pedagógicos e sem, ao menos, 
uma consciência histórica rudimentar.
 Terceiro, a identificação e a 
restauração de textos do passado – isto é, 
a filologia conforme será compreendida 
neste livro – estabelecem uma distância 
em relação ao espaço intelectual da 
hermenêutica e da interpretação como 
prática textual que ela propõe. Em vez 
de confiar na inspiração e em intuições 
momentâneas de grandes intérpretes, 
como fez a nova crítica, a filologia 
cultivou sua autoimagem como um 
ofício paciente, cujos valores-chave 
são a sobriedade, a objetividade e a 
racionalidade. Quarto, e finalmente, 
decorre de tudo o que eu disse a 
respeito da filologia de que esse ofício 
e essa competência desempenham 
um papel particularmente importante 
e frequentemente predominante nas 
disciplinas acadêmicas que lidam com os 
segmentos culturais cronologicamente 
mais remotos (desde que tenhamos ao 
nosso dispor ao menos alguns traços de 
uma tradição escrita que nos levam de 
volta a esses segmentos do passado). A 
filologia é extremamente importante 
para a assiriologia e a egiptologia. A 
maioria dos classicistas ainda a considera 
como a competência principal destes 
campos. Além disso, desde a era do 
romantismo, a filologia tem sido usada 
para reconstruir textos da Idade Média 
como o suposto contexto de origem 
para as diferentes tradições culturais 
nacionais.
 Embora eu tenha iniciado minha 
vida acadêmica como medievalista, 
isto é, em proximidade com a tradição 
filológica, é seguro dizer que eu nunca 
teria pensado em escrever um livro 
sobre os “poderes da filologia” sem uma 
provocação intelectual e, mais tarde, 
sem o incentivo que veio de cinco 

 Por razões que provavelmente nunca 
vou entender, minha mãe, que estudou 
Medicina, sempre, de forma consistente 
e teimosa, usava a palavra alemã filólogo 
para se referir a professores do Ensino 
Fundamental. Mas a excêntrica criação 
semântica de minha mãe não estava 
mais fora do contexto do que o uso 
que alguns de meus colegas americanos 
mais competentes ainda fazem da 
palavra filólogo quando a aplicam a 
alguns de seus grandes antecessores da 
tradição alemã, como Ernst Robert 
Curtius, Leo Spitzer e Erich Auerbach. 
Nenhum desses eminentes estudiosos 
destacou-se particularmente nas práticas 
que a palavra filologia deveria resumir. 
Ernst Robert Curtius lançou as bases 
de sua reputação acadêmica na década 
de 1920, quando era conhecido como 
um eminente especialista em literatura 
contemporânea francesa e espanhola; 
então, a partir do início da década de 
1930, começou a se concentrar na 
história das ideias poetológicas e formas 
literárias na Idade Média. Leo Spitzer 
havia estudado linguística e história 
da literatura durante as duas primeiras 
décadas do século 20, mas logo se voltou 
para um estilo altamente subjetivo de 
interpretação imanente de texto (para o 
qual o conceito da “experiência vivida” 
foi a chave). Erich Auerbach, finalmente, 
que criou sozinho um novo discurso 
no âmbito da história da literatura, foi 
notoriamente fraco nas habilidades 
básicas de filologia.
 Curtius, Spitzer e Auerbach 
nunca fizeram algo importante como 
editores de texto ou como autores de 
comentários históricos. Portanto, não 
está claro por que meus colegas, com 
uma teimosia igual à de minha mãe, 
mantinham a tradição de chamá-los 
de “filólogos”. Acho que entra em 
jogo aqui, mais ou menos, uma reação 
pré-consciente à diferença entre certo 
estilo alemão (ou continental) de lidar 

com o passado literário e a tradição 
interpretativa da nova crítica anglo-
americana. As obras de Curtius, Spitzer 
e Auerbach são significativamente 
diferentes dos escritos de Arnold, 
Richards ou Singleton, embora essa 
diferença não deva ser suficiente para 
chamar os ex-estudiosos de filólogos.
 Acima de tudo, porém, meus dois 
exemplos para os usos da palavra filologia 
foram criados para afirmar, de forma 
surpreendente e inegável, que esse 
conceito, que parece programado para 
funcionar de maneira simples e não 
espetacular, desenvolveu uma variedade 
às vezes confusa e ampla de significados 
e usos. Não se torna muito melhor se 
você começar a consultar enciclopédias 
e livros de referência excessivamente 
especializados ou muito genéricos. Por 
um lado, você encontrará definições 
da palavra filologia que, trazendo de 
volta ao seu significado etimológico de 
“interesse ou fascínio pelas palavras”, 
tornam a noção sinônima de qualquer 
estudo sobre linguagem ou, ainda 
mais genericamente, de quase todo o 
estudo de qualquer produto do espírito 
humano. Por outro lado, mais específico 
e mais familiar, a filologia é estritamente 
usada para significar uma curadoria 
de texto histórico que se refere 
exclusivamente a textos escritos.
 No título de meu livro e ao longo 
de seus capítulos, a palavra filologia será 
sempre usada conforme seu segundo 
significado, ou seja, como algo que 
se refere a uma configuração de 
habilidades acadêmicas voltadas para a 
curadoria de textos históricos. Existem 
quatro implicações desse conceito que 
merecem ser brevemente desdobradas. 
Primeiramente, a prática filológica 
apresenta uma afinidade com aqueles 
períodos históricos que se percebem 
como seguidores de um momento 
cultural maior, um momento cuja 
cultura eles consideram mais importante 

Quais são os poderes da filologia?

Hans Ulrich Gumbrecht

Tradução de Greicy Pinto Bellin e Claudia Regina Camargo  

 Trecho de Os poderes da filologia (Contraponto, 2021) 
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nas práticas filológicas – como seu 
lado oculto, vivo e verdadeiramente 
fascinante – é um tipo de desejo que, 
por mais que se manifeste, sempre 
excederá os objetivos explícitos das 
práticas filológicas. Além disso, em cada 
caso específico, esse desejo evoca o 
corpo do filólogo, juntamente com uma 
dimensão do espaço que, à primeira 
vista, parece ser estranha a qualquer 
tipo de prática acadêmica dentro das 
humanidades. O que desejo discutir 
sob o título de “os poderes da filologia” 
certamente soa como perturbador 
dentro da imagem acadêmica oficial e 
da autoimagem da prática filológica. Ao 
mesmo tempo, acho que é perfeitamente 
adequado falar desses desejos como 
“evocados” pelo trabalho filológico, já 
que eles virão à tona inevitavelmente, 
independentemente das intenções. A que 
exatamente esses desejos se referem e 
o que eles anseiam? Tenho a impressão 
de que, de maneiras diferentes, todas 
as práticas filológicas geram desejos de 
presença.

colóquios realizados na Universidade 
de Heidelberg, entre 1995 e 1999, para 
os quais meu amigo muito admirado, o 
classicista Glenn Most, teve a gentileza 
de me convidar. O projeto de Most 
era revisitar a história dos clássicos, 
sua própria disciplina acadêmica, 
seguindo as histórias das quatro práticas 
filológicas básicas: identificação de 
fragmentos, edição de textos, redação 
de comentários históricos e ensino. Esse 
múltiplo retorno às tradições de um 
venerável passado acadêmico pretendia 
produzir inspirações e orientações para 
o futuro dos clássicos como disciplina. 
Como não sou estudioso dos clássicos, 
fui designado para fornecer materiais 
contrastantes da história do meu próprio 
campo acadêmico e de suas disciplinas, 
ou seja, a partir da história do romance 
e das literaturas alemãs e, também, da 
literatura comparada. No entanto, apesar 
das minhas melhores intenções, logo 
desisti. O que me fascinava cada vez 
mais na análise das principais práticas 
filológicas no colóquio de Heidelberg 
era uma camada de investimento entre 
os estudiosos envolvidos, camada talvez 
pré-consciente, que parecia contradizer 
a autoimagem da filologia como um 
trabalho intelectual laborioso (para não 
dizer extenuante). Certamente não fui o 
primeiro observador a tomar consciência 
dessa camada. Desde a Antiguidade, por 
exemplo, discussões sobre edição de 
texto incluíram uma pressão liberal que 
reconheceu a importância da imaginação 
do editor para a tarefa da reconstrução 
filológica. O que senti poderia ser novo 
e provocador sob o foco de minha 
própria descoberta; no entanto, foi a 
impressão de que, como camada das 
práticas filológicas centrais, isso não era 
apenas complementar à interpretação 
dos textos em questão. Portanto, em 
princípio, eu queria enfatizar a alteridade 
das atitudes e fenômenos em questão, 
subordinando-os ao conceito de “poética 

da filologia”.
 No entanto, logo percebi que 
referenciar observações desse tipo 
com a fórmula “a poética de” tornou-
se convencional e chato na última 
década. Ao repensar minha escolha, 
comecei também a entender que a 
noção de poética implica a conotação 
de uma regularidade – talvez até uma 
previsibilidade – que não se encaixaria 
na característica da minha descoberta. 
Mas o que exatamente eu vi e por que 
acabei chamando o que descobri de “os 
poderes da filologia”?
 Deixem-me começar a resposta 
atrasada a essa dupla pergunta 
confessando que a noção de poder 
que uso aqui está longe da usada por 
Michel Foucault, que agora desfruta 
de uma popularidade sem fim entre 
os humanistas. Ao contrário deste 
autor, acho que sentimos falta do que 
é característico do poder desde que 
usemos esta noção dentro dos limites 
cartesianos das estruturas, produção 
e usos do conhecimento. Minha 
contraproposta é definir poder como 
o potencial de ocupação ou bloqueio 
de espaços com corpos. Ao apresentá-
lo como potencial, sugiro que o poder 
– mesmo o uso político ativo do 
poder – nem sempre tem que produzir 
violência (violência seria, obviamente, 
a transformação do poder como um 
potencial para o desempenho). Eu 
insisto apenas em que o poder, por mais 
mediado que seja, deve sempre se basear 
na superioridade física – e, portanto, é 
inevitavelmente heterônomo em relação 
ao que pode ser considerado uma 
característica estrutural ou um conteúdo 
da mente humana.
 Isso, no entanto, ainda não trata da 
outra questão decisiva, que pergunta 
como as práticas filológicas podem estar 
relacionadas de forma não metafórica 
ao conceito de poder (e ao conceito de 
violência). O que venho trabalhando 
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1

PLAW! um barulho enorme de coisa quebrando lá embaixo. saio do sótão 
correndo e no meio do caminho trombo com o joão e com o tomás. são meus 
dois irmãos. o joão é o mais velho. e o mais besta. o tomás é o do meio e não 
tá nem aí pra nada. diz que não vai fazer faculdade porque não precisa saber 
dessas coisas pra ganhar dinheiro. sempre que discute com a mãe ele bate no 
peito e fica mexendo os bracinhos feito rapper dizendo eu tenho dezesseis 
anos e posso me virar vendendo minhas paradas! o que ele chama de minhas 
paradas na verdade são as paradas dos outros. por enquanto são pequenos furtos. 
boné bicicleta tênis relógio e uma vez ou outra maconha que eu tô ligado. 
achei nas coisas dele uma vez e ele me deu um tabefe e mandou não contar 
pra mãe senão me arrebentava. ele rouba e revende. a piazada do bairro chama 
ele pelas costas de robás. descemos as escadas correndo e antes de chegar na 
sala já dá pra ver a vó caída por cima do prato de comida. vixi! a vó apagou! 
diz o joão. vai chamar o pai! para de gritar comigo! penso. vai logo porra! e 
me empurra. a gente tava os três agachados vendo a vó caída e quando ele me 
empurrou perdi o equilíbrio e caí pra trás e bati a cabeça na parede PLAM! 
quase que derrubo o vaso da mãe. aí eu tava fodido mesmo. os dois ficaram me 
olhando e não fizeram nem falaram nada. idiotas. ficaram ali parados tipo essas 
placas de estacionamento que ficam lá nas esquinas paradas cabeçudas nem aí 
pra vida como se algo de muito normal tivesse acontecido e não precisassem 
esboçar ne- nhuma reação. ficaram parados tipo dois bostas como se a culpa 
fosse minha. ficaram parados olhando. olhando. eu odeio vocês. penso. doeu pra 
caralho só que não falei nada. se o pai tivesse ali ia ser diferente. levantei e saí 
correndo. na cabeça do joão eu sei o que passou porque ele é o tipo de idiota 
narcisista. o que é narcisista? que só pensa em si mesmo e nas gurias que ele 
pode dar uns beijos e nas roupas dele e no cabelo dele e no perfume dele e. 

Trecho de Cavalo de terra (Moinhos, 2021)

Otavio Linhares
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merda! vou me atrasar e não vou conseguir pegar a lu na saída da facul. ela vai 
ficar de cara. foi isso que ele pensou. idiotão. se tivesse preocupado com a vó 
não ficava me olhando com essa cara de poste. só que não consegue né? pensar 
em si mesmo é mais forte do que pensar na vó. o tomás não. o tomás ficou 
me olhando assim travado porque tá chapado. cada pensamento dele leva uma 
década pra se completar. ele tá viajando. aí fica meio abobalhado e trava nas 
coisas. às vezes acho que a mãe e o pai gastaram tudo o que tinham no joão e 
ele veio assim se achando todo todo e aí na vez do tomás não sobrou nada. tava 
todo mundo fraquinho e só deu pra fazer isso. eles têm dois anos de diferença. 
por isso acho que a galera ainda não tava recuperada do trabalho que deve 
ter sido fazer o joão. pra mim acho que veio meio a meio. um pouquinho de 
cada. como a diferença de idade é maior imagino que deu tempo de descansar 
um pouco. e tem a experiência também. já fizeram dois então já conhecem os 
atalhos. tipo naquele programa de tv que passa de manhã e que às vezes eu vejo 
quando mato aula e não tem ninguém em casa. é um programa sobre como 
criar sua criança em algumas lições. é meio bizarro mas é engraçado. esses dias 
a mulher tava contando que no primeiro filho ela se economizou ao máximo. 
disse que fumava e bebia antes de engravidar mas que na primeira gravidez 
ela não encostou num cigarro nem num copinho de cerveja até terminar a 
amamentação. e isso foi até os dois anos da criança. uau! nos- sa! como você 
consegue amiga?! as mulheres no programa ficaram todas espantadas. imagino 
que deve ser bem foda ficar sem beber e fumar. aí ela começou a contar da 
menina que veio depois. disse que já amamentou menos e que com seis meses a 
bebê já comia comida de gente e que já ficava sozinha com o irmão mais velho 
enquanto ela ia rapidinho na mercearia que é do outro lado da rua comprar o 
quê? cigarro e cerveja. 
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Do alto se vê o mar cor de esmeralda. O vento assovia uma melodia suave. Por pouco 
tempo. No fim de tarde, as cigarras ecoam um som ensurdecedor. Os machos se 
encarregam de cantar para atrair as fêmeas. As notas das cigarras atrapalham a visão do 
narrador.
Após a pausa do canto estridente, a nuvem se abre como uma grande cortina. O 
casarão de número 89 aponta no alto da íngreme Ladeira dos Martírios. O sol se põe 
e pinta o céu de guache. Aos poucos, os ancestrais saem da morada – estão todos na 
grande calçada de paralelepípedos.

Capítulo inicial de A aldeia dos mortos (Editora Patuá)

Adriana Vieira Lomar

A Aldeia
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1 o homem vem do nada, subjuga tudo: sangue sobre o solo em esguichos. 

2 o homem vem do pó, chega tarde e não ligo: perde só pra mim no jiu-jitsu.

Felipe Gomes

gênesis



Hilda Hilst

Para poder morrer

Guardo insultos e agulhas

Entre as sedas do luto.

Para poder morrer

Desarmo as armadilhas

Me estendo entre as paredes

Derruídas

Para poder morrer

Visto as cambraias

E apascento os olhos

Para novas vidas

Para poder morrer apetecida

Me cubro de promessas

Da memória.

Porque assim é preciso

Para que tu vivas.


