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Cavalcante

T alvez mais difícil ainda do que
escrever para crianças — que
merecem um respeito muito
maior do que, em geral, lhes

destinamos — seja escrever para
adolescentes. A adolescência é uma
paisagem nublada, em que as silhue-
tas se esfumam, as verdades se entor-
tam e o mundo toma a consistência
de uma pasta. Os adolescentes são
difíceis porque começam a entender
que a realidade é não só difícil, mas
instável e, mesmo, inaceitável. São in-
constantes porque não aceitam que
lhes destinemos vestimentas e rotei-
ros prontos, como armadilhas relu-
zentes. São inquietos e turbulentos
porque mal suportam tanta vida den-
tro de si.

No mundo contemporâneo, para se
salvar, os adolescentes mergulham
fundo nas águas — elas também ins-
táveis e revoltas — da web. Buscam
um espelho onde só existe um bura-
co. Navegam em águas invisíveis e
nas quais, julgando-se a maior parte
do tempo donos de si, são, na verda-
de, arrastados. Mas é bom observá-
los em sua luta desde outra perspec-
tiva. Em meio ao afogamento, ressur-
gem ainda mais belos e vitais. Quan-
do achamos que fracassam, eis que
se erguem ainda mais vivos. Rondan-
do no hiperespaço, fazem da busca
(como me dizia, em um email recente,
o escritor João Paulo Cuenca) o seu
próprio sentido.

Há um sentido sim — ainda que in-
visível e silencioso — em toda essa
agitação. Dizendo de outra maneira:
o sentido pode ser a própria agita-
ção. É dele que trata “O amor nos
tempos do blog”, livro de estreia de
Vinicius Campos (Cia. Das Letras). A
internet, como todos sabem, está re-
pleta de salas de encontros virtuais e
banais. Máscaras dialogam com más-
caras. Nomes falsos com nomes fal-
sos. Há só uma impressão de realida-
de ali onde, a rigor, se encena um tea-
tro. Os meninos tiram grande prazer
dessa encenação. Resta saber o que a
encenação tira deles.

O livro de Vinicius tem a estrutura
de uma sucessão de posts enviados
para blogs. Você se sente diante de
uma tela de computador, vigiando e
vasculhando a vida alheia. Conta a
história de amor entre dois adoles-
centes. Um menino, Ariza em Silên-
cio, e uma menina, Cinderela Virtual,
que insistem em acreditar que, em
meio à grande dança de fantasmas
que domina a rede, a verdade — com
seus sentimentos fortes e seus golpes
do acaso — ainda respira.

Ariza é um garoto que, mesmo de-
bruçado sobre a web, prefere o silên-

cio. Guarda um segredo que, quando
revelado, explicará um pouco sua
preferência. Enquanto isso, Cinderela
se sente esmagada pela presença
mais vibrante e confiante de uma ir-
mã gêmea. Uma irmã fú-
til, que encara o amor
como um objeto de con-
sumo. Essa irmã, que se
apresenta como “Deusa
Cibernética”, se inter-
põe como um obstáculo
entre a paixão que liga
Cinderela e Ariza. Mas
— seguindo uma tradi-
ção que vem desde os
contos de fadas —, o
obstáculo se transforma
no motor da paixão.

Ar iza e Cinderela ,
além disso, são adoles-
centes que, mesmo com
seu apego à internet, ainda acreditam
no poder da literatura. Não encaram
as palavras como luzes fugazes. Ariza
lê e relê, com grande emoção, “O
amor nos tempos do cólera”, de Ga-

briel García Márquez. Enquanto isso,
Cinderela se afoga em “A moreninha”,
de Joaquim Manuel de Macedo. Se a
internet, com seus blogs, Facebooks
e janelas, devassa a realidade, expon-

do-a como uma ferida ín-
tima, a literatura a enco-
bre com a fina gaze do
segredo, tornando-se as-
sim um lugar de resis-
tência e — paradoxal-
mente — de silêncio.

O silêncio e o segredo
estão na base não só do
amor que liga Ariza a
sua Cinderela, mas, a ri-
gor, na base de qualquer
experiência de paixão.
São dois elementos cru-
ciais, ainda, na experiên-
cia literária. Escreve Ari-
za em seu blog: “O silên-

cio só me incomoda quando aparece
para substituir alguma coisa que de-
veria estar lá”. Pensa o garoto que “os
silêncios que não são naturais explo-
dem em algum momento”. Ao contrá-

rio deles, o silêncio essencial emoldu-
ra e acolhe sentimentos e experiên-
cias que, muitas vezes, ultrapassam
as palavras. Eles falam, sem falar, dos
limites e do esgotamento das pala-
vras. Do inexprimível.

Tanto Ariza como Cinderela lutam
para acreditar que, sob o grande falató-
rio da web — que não deixa de seduzi-
los e, por fim, de servi-los — se guarda
um grande silêncio. Uma espécie de
manto que, aconchegante e amoroso,
empresta um sentido — impronunciá-
vel — às suas vidas. É muito delicada a
maneira como Vinicius Campos acom-
panha o despertar desses dois meni-
nos. E, sobretudo, como mostra a seus
leitores — adolescentes eles também
— que o amor, em vez de experiência
banal, é um laço no qual dependuramos
nossas esperanças.

Quando os pais de Ariza se separam,
o menino experimenta, de modo dolo-
roso, “a sensação de estar dividido”. A
cisão — a que nenhuma palavra, de fa-
to, corresponde — lhe rouba a capaci-
dade de se expressar. Escreve, cada vez
menos, em seu blog, descobrindo que
só através do silêncio consegue mani-
festar o golpe que o esmaga.

Apaixonado por Cinderela, mas
sem saber que destino dar a seus sen-
timentos, recorre, como os heróis an-
tigos, às cartas de amor. “Resolvi
usar a estratégia do Florentino Ariza,
o protagonista de ‘O amor nos tem-
pos do cólera’, que era um jovem
apaixonado que escrevia cartas e car-
tas à mulher dos seus sonhos”. Um
envelope com uma carta deixado so-
bre a mesa de estudos de Cinderela,
frágil e secreto, ele descobre, tem um
poder muito mais devastador do que
mil palavras lançadas na web. Quan-
do, depois, desiste também de suas
cartas, leva a menina a sofrer de seu
silêncio. “Ariza em Silêncio, seu silên-
cio já é demais”, anota em seu blog.

Ao ser desvelado, o segredo pes-
soal que o menino Ariza carrega, e
que explica sua paixão pelo silêncio,
é, ele também, muito mais potente do
que mil sites. A princípio, como a pai-
xão, parece insuportável. Parece um
obstáculo intransponível. Contudo, é
do intransponível que trata toda pai-
xão, mesmo aquela vivida por dois
meninos. Sem esse obstáculo que
barra o caminho dos dois enamora-
dos, não pode haver, de fato, um de-
sejo. Não há amor quando estamos
em um deserto e todos os caminhos
— como nas janelas às vezes infer-
nais da internet — se equivalem e se
apagam.

Email: josegcastello@gmail.com. Leia mais textos do

colunista em www.oglobo.com.br/blogs/literatura

Códices: Os antigos
livros do Novo Mundo,
de Miguel León-Portilla.
Tradução de Carla Carbone
• Editora UFSC, 319 páginas
• R$ 69

l Com base em uma
rica iconografia, o
pesquisador mexicano
apresenta um estudo
sobre livros e
manuscritos feitos pelos
povos maias, mixtecos e
astecas da Mesoamérica
em tempos pré-
hispânicos e coloniais.

Esse é meu tipo: Um
livro sobre fontes, de
Simon Garfield. Tradução
de Cid Knipel • Editora
Zahar, 360 páginas • R$
34,90

l O livro trata da história
da criação de fontes
tipográficas como Times
New Roman, Verdana e
Calibri. O autor analisa
ainda curiosidades como
a influência das fontes
em capas de discos,
logotipos de lojas e na
personalidade.

Putin: A face oculta do
novo Czar, de Masha
Gessen. Tradução de Maria
Helena Rouanet • Editora
Nova Fronteira, 296 páginas
• R$ 49,90

l A jornalista russa
narra como Vladimir
Putin, agente da antiga
KGB, tornou-se
presidente da Rússia
entre 2000 e 2008 e foi
reeleito em 2012.
Gessen faz uma crítica
ao perfil autoritário e
sectarista de Putin.

1943 — Roosevelt e
Vargas em Natal, de
Roberto Muylaert • Editora
Bússola, 208 páginas • R$
36,90

l O livro reconstitui o
encontro entre o
presidente dos EUA e
Getúlio Vargas em janeiro
de 1943, na Base Aérea
de Parnamirim (Natal),
que consolidou as
relações políticas entre
os países. A obra será
lançada dia 18, às 19h, na
Travessa do Leblon.
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Pequenas epifanias da vida doméstica
Convidado da Flip, João Anzanello Carrascoza explora o cotidiano em coletânea de contos

Divulgação

ILUSTRAÇÃO de Leya

Mira Brander para o

livro “Aquela água toda”,

de João Anzanello

Carrascoza: primorosa

arte editorial

Aquela água toda, de João
Anzanello Carrascoza. Editora
Cosac Naify, 96 páginas. R$ 39,90

Ronaldo Cagiano

Uma grande literatura
destaca-se não apenas
pela ousadia e pela
subversão das estrutu-

ras narrativas, nem se impõe
por outras extravagâncias esti-
lísticas e formais, mas pela cons-
trução de pequenas epifanias ao
se contar uma história. É possí-
vel falar com sutileza sobre o ba-
nal e o ordinário do cotidiano,
sem perder a densidade nem
cair na obviedade e na simplifi-
cação ou incorrer na pieguice.

Essa é a sensação que se tem
após a leitura de cada livro de
João Anzanello Carrascoza, que
participará este ano da Flip, na
mesa “Em família”, com Zuenir
Ventura e Dulce Maria Cardoso,
dia 7 de julho, às 15h. “Aquela
água toda”, volume de 11 contos
confeccionado com primorosa
arte editorial e enriquecido com
ilustrações de Leya Mira Bran-
der, traz um panorama das pe-
culiaridades da vida comum,
dos corriqueiros episódios do-
mésticos com suas relações e
enfrentamentos, cheios de apa-
rências e espantos.

Tensão no núcleo familiar é
o foco da obra do autor
Desde sua estreia com “Ho-

tel solidão” (1994), Carrasco-
za vem demarcando sua ofici-
na criativa com grande habili-
dade e talento, aprisionando
o leitor pela alta voltagem lí-
rica, pela subjetividade e por
uma fiel representação psico-
lógica de seus personagens,
enfeixada por uma linguagem

fluente, cristalina e de grande
intensidade poética, plena de
ritmo e melodia.

Nestes textos resta a pala-
vra em potencial estado de
graça, temperada com singe-
las metáforas, com referen-
ciais e totens de sua infância
vivida em Cravinhos, interior
de São Paulo, cujas fontes são
as reminiscências dos conví-
vios, com toda sua carga de
nostalgia e sentimento. O au-
tor estabelece um trânsito oní-
rico com seu passado por
meio de um olhar delicado
que, ao fundir invenção e me-
mória, reflete e questiona so-
bre o mundo e a passagem do
tempo, uma sondagem em
suas raízes históricas, verda-
deira cartografia do menino
exilado no homem. O foco de
toda sua obra é a tensão que
habita o núcleo familiar, am-

biente em que são comparti-
lhados dramas e conflitos, es-
peranças e amarguras, onde
os ritos de passagem e o cla-
rão insinuante da realidade e
do imponderável constituem
o coração da vida.

No conto que dá título ao
livro, o domingo de verão na
praia é o enredo trivial que
se converte num território
excitante, proporcionando o
mergulho num imenso ocea-
no de novidades e perigos,
em que limites e fronteiras
se in te rpõem. “Passe io”
exemplifica outro instante
sublime, quando a narrativa
se desdobra de forma envol-
vente, como numa sequência
de palimpsestos, em que,
instaladas a dúvida e o sus-
pense, o mistério serve de
pretexto para antecipar uma
grande emoção. A promessa

de um fim de semana diferen-
te transforma-se numa epo-
peia para a família, quando o
pai apresenta aos filhos um
mundo novo e desconhecido
na visita ao aeroporto.

Em “Cristina”, quando aflo-
ram o desejo e a sensualidade,
nascem também o primeiro
beijo e a insegurança no cora-
ção aos pulos de um adoles-
cente. Já em “Paz”, a cobrança
de aluguel atrasado é motivo
para uma indagação que cul-
mina numa descoberta dolo-
rosa, com o sofrimento silen-
cioso do garoto, destronado
de seu mundo e de seu quin-
tal, ao perceber nas entreli-
nhas de uma conversa envie-
sada um momento de instabi-
lidade no lar.

Em todo o conjunto, povoa-
do de situações e experiên-
cias distintas e antagônicas,

Carrascoza desvela o mundo
real, a nossa existência per-
meada de ilusões e t(r)emo-
res, de afetividades e lacunas,
com suas possibilidades e
seus contrastes. Como em
“Duas tardes e outros encon-
tros s i lenciosos” (2002) ,
“Dias raros” (2004), “Espi-
nhos e alfinetes” (2010), “A vi-
da naquela hora” e “Amores
mínimos” (2011), os contos
de “Aquela água toda” trans-
portam temas recorrentes e
caros ao autor, aqui revisita-
dos com eficiência renovado-
ra por um novo e pulsante
olhar, tocando no que é es-
sencial e palpável em nossa
natureza e condição, porque
falam das tormentas e dos
fantasmas que nos afetam.

Sofisticação da linguagem
harmoniza forma e conteúdo

A sofisticação da lingua-
gem funciona também como
recurso que harmoniza for-
ma e conteúdo, um ponto de
equilíbrio que mimetiza a pla-
cidez e a ternura de alguns
episódios e suaviza a aridez,
as feridas e o escuro de ou-
tros. Na atual safra da ficção
brasileira, que às vezes se
apropria do grotesco, da vio-
lência, do suprarreal e do
nonsense para expressar
uma literatura que flerta com
o mercado, é salutar poder
comover-se com a leitura de
histórias como essas, conta-
das com profundo realismo e
humanidade. n

RONALDO CAGIANO é autor de
“Dicionário de pequenas solidões”
(contos, Língua Geral, 2006) e “O
sol nas feridas” (poesia, Dobra
Editorial, 2011), entre outros livros

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 16 jun.  2012,Prosa & Verso, p. 4.




