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RESUMO 

 

 

A presente dissertação, no âmbito da literatura brasileira contemporânea, com base, 

sobretudo, em Azul-corvo e Hanói, tem como objetivo investigar as diferentes figurações da 

morte na obra de Adriana Lisboa. Como a interrupção definitiva da vida do ser humano tem 

se tornado um tema interdito na sociedade capitalista de consumo, os romances da autora 

abordam a dificuldade, cada vez maior, que o ser humano tem de lidar com a questão da 

finitude, mas sugerem como o diálogo entre a literatura e outras artes pode tornar o nosso 

destino mais leve, pois mais importante do que a chegada é a aprendizagem da caminhada, 

que de acordo com as percepções e a sensibilidade de cada indivíduo dão o tom do significado 

do morrer. Nas obras da autora, o tema da morte conflui para uma reflexão sobre a 

transitoriedade dos seres diante da inexorabilidade do tempo e o poder transformador da 

memória e do amor à vida e do desapego material.  

 

Palavras-chave: morte, interdito, Adriana Lisboa, outras artes, tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESÚMEN 

 

Este trabajo, em el ambito de la literatura brasileña contemporánea, basado 

principalmente en Azul-Corvo y Hanói, tiene como objetivo investigar las diferentes 

figuraciones de la muerte en la obra de Adriana Lisboa. Cómo la interrupción definitiva de la 

vida humana se ha convertido en un tema prohibido en la sociedad de consumo capitalista, las 

obras de la autora abordan la dificuldad, cada vez mayor, que los seres humanos tienen en 

lidar con la cuestión de la finitud, pero sugieren que el diálogo entre la literatura y otras artes 

puede hacer que nuestro destino se torne más suave, pués más importante que la llegada está 

el aprendizado de la caminada, que de acuerdo a las percepciones y la sensibilidad de cada 

individuo establecen el tono del significado de la muerte. En las obras de la autora, el tema de 

la muerte converge a reflexionar sobre la fugacidad del ser con el tiempo inevitable, el poder 

transformador de la memoria y el amor a la vida y el material de desprendimiento. 

 

Palabras-clave: muerte, interdito, Adriana Lisboa, otras artes, tiempo.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

       O homem morre, isso não é nada, mas o homem é a partir de 
sua morte, liga-se fortemente à sua morte, por um vínculo de que ele é 
o juiz, ele faz sua morte, faz-se mortal e, por conseguinte, confere-se 
o poder de fazer e dá ao que fez seu sentido e sua verdade. A decisão 
de ser sem ser é essa possibilidade da morte. 

     Maurice Blanchot (O espaço Literário) 

 

 

  Em Azul-corvo1, romance que veio a lume em 2010, a morte é uma presença 

subjacente. A narradora, no penúltimo capítulo, apresenta a sua origem na mitologia dos 

índios chinook: 

Coiote e Águia viajaram ao mundo dos mortos para trazer de volta suas esposas, 
numa época em que a morte não existia para os homens, só para os animais. Ao 
trazer os mortos dentro de uma caixa, porém, Coiote não resistiu e abriu-a para ver 
sua esposa. Com isso, libertou os espíritos dos mortos e a própria morte. Que passou 
a fazer parte da vida dos homens, por assim dizer. (LISBOA, 2010, p.201) 

   

A ideia de que a morte faz parte da vida humana é muito explorada por Adriana 

Lisboa em suas narrativas. Vanja, a narradora do romance, adverte: “A morte e a vida 

grassam ali o tempo todo, simultâneas, siamesas” (Idem, p.159).  

Assim, inicia-se aqui o percurso para investigar-se como se dá a figuração da morte 

em Azul-corvo e Hanói.  Durante as primeiras etapas da realização da pesquisa constatou-se 

que a morte sempre esteve presente nas obras da autora. Ainda que se leve em conta toda a 

prosa produzida por Adriana Lisboa, o estudo tem como foco os seus dois últimos romances, 

pois ali se percebe que a morte ganhou espaço, chegando inclusive a ser explorada não só em 

seu aspecto mais usual – de interrupção definitiva da vida de um organismo – como também 

na qualidade de morte simbólica, ressalvando que há uma ênfase mais acentuada na análise de 

Azul-corvo.   

Esta figuração da morte, que representa uma derivação de seu sentido mais usual, 

projeta-se principalmente sobre a estrutura da família patriarcal e encontra-se, de modo mais 

radical e surpreendente, em Azul-corvo, como se verá com detalhes mais adiante, mas resvala 

também em Hanói, ainda que não de forma tão dramática, mas mesmo assim dolorosa, 

                                                 

1 Nesta dissertação, mantivemos o título original do romance, publicado em 2010 pela editora Rocco. Na 

nova edição de 2014, lançada pela Alfaguara, o título foi alterado para "Azul corvo". 
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sugerindo a morte do modelo familiar tradicional e o surgimento de modelos alternativos, que, 

apesar de cada vez mais usuais, muitas vezes são percebidos como lacunares, incompletos.   

Imbricada na questão da finitude, identifica-se também uma filosofia de valorização 

do ser que se conecta com uma postura ética de desprendimento material. Ademais, ainda que 

Adriana Lisboa trate da morte, percebe-se em sua escrita uma procura pela vivacidade. Em 

outros termos, ela nega-se a adotar uma perspectiva em que predomine o tom lacrimejante, 

reconhecendo que a morte e a vida estão intrinsecamente ligadas. Nesse sentido, Vanja e 

David são personagens emblemáticas, pois, mesmo vivenciando situações muito diversas, e, 

em alguma medida, adversas, acabam por serem exemplos desse tipo de conduta.  

Antes do lançamento de Azul-corvo, a escritora era reconhecida principalmente por 

sua abordagem intertextual, o que levou Eurídice Figueiredo a afirmar que “seus romances-

palimpsestos se constroem em sobreimpressão sobre outras obras pertencentes ao domínio da 

pintura, da música ou da literatura” (FIGUEIREDO, 2013, p.196). Assim, construídos desta 

forma, é possível destacar: Sinfonia em Branco, publicado em 2001, em que uma das 

personagens parece sair de uma tela de James Whistler; Um beijo de Colombina, de 2003, 

com base em poemas e trechos de prosa de Manuel Bandeira; Rakushisha, lançado em 2007, 

em diálogo com a obra de Matsuo Bashô.   

Em Azul-corvo ainda se percebe um toque intertextual, na medida em que uma das 

inspirações é o poema “Os peixes”, cujos versos acabam por espraiar-se pelo romance: “O 

mundo dos peixes, das algas, dos moluscos, das conchas azul-corvo – como as que eu leria 

num poema, bem mais tarde” (LISBOA, 2010, p.29). Nesse fragmento, destacam-se as 

“conchas azul-corvo” que migram para o romance, trazendo a simbologia da concha. Esse 

singelo objeto, presente em várias obras da escritora, também se liga “à ideia de morte pelo 

fato de ser a prosperidade que ela simboliza, para uma pessoa ou para uma geração, o 

resultado da morte do ocupante primitivo da concha, ou da morte da geração precedente” 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, p.270).  

Nesta narrativa, para dar conta da morte, Adriana Lisboa vale-se de uma abordagem 

intersemiótica, uma vez que se fundem ali a poesia modernista de Marianne Moore, a pintura 

de Georgia O’Keeffe, a fotografia de Alfred Stieglitz, a música de Janes Joplin e Noel Rosa 

numa tentativa de trazer algum fulgor ao gênero romanesco e dar suporte à própria abordagem 

da finitude. As diferentes figurações que a morte recebe nesta obra proporcionam ao leitor a 

possibilidade de ver o mundo com outros olhos, graças à mediação realizada pela literatura. 
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A morte prematura da personagem Suzana, mãe de Vanja, narradora do romance, 

problematiza as categorias de tempo e espaço e subjaz toda a narrativa, pois faz com que 

Vanja parta para os Estados Unidos em busca do pai biológico. Nesse processo deflagra-se 

um intenso dialogismo com a cultura norte-americana. Esse trânsito intercultural é 

fundamental para que a narrativa de Vanja se nutra de um amplo rol de produções artísticas 

heteróclitas, que vão se enredando paulatinamente ao texto romanesco, como se verá ao longo 

deste trabalho. 

Em relação à Hanói, até o momento o mais recente romance de Adriana Lisboa, a 

própria capa dá o tom do que o leitor irá encontrar ao longo das páginas que contam a história 

de David, vendedor em uma loja de materiais de construção e músico amador. Ali se pode ver 

a imagem de um trompete delicadamente pousado sobre o chão como se fosse uma 

homenagem póstuma à personagem da narrativa, que não chegou a ser efetivamente um 

trompetista profissional, pois, no momento em que o grupo dele começava a engrenar, a morte 

levou um dos integrantes e os outros membros acabaram por desistir do projeto depois da 

perda do amigo. Portanto, ainda que David tivesse uma paixão genuína pelo instrumento e 

pela música, a morte já começava a se interpor entre ele e sua carreira.  

Com Hanói, a escritora, que é graduada em música pela UNIRIO desde 1994, explora 

finalmente sua veia musical, fazendo com que dentre todos os seus romances este seja, sem 

dúvida, o mais repleto de referências deste universo. O livro é uma espécie de homenagem à 

carreira que Adriana Lisboa abandou para se dedicar à literatura.  

Ainda que tenha sido desenganado pelo oncologista, David vai continuar a levar o 

pouco de vida que lhe resta entre canções de jazz, de blues e de outros ritmos. Nos momentos 

derradeiros de sua existência, ainda encontra o amor e a amizade de Alex, filha de uma 

vietnamita e de um norte-americano. É embalado pela voz dessa jovem mulher que o 

trompetista encontrará paz e colocará fim na confusão que a doença e a proximidade da morte 

criaram em seu ser.  

Desse modo, a autora aproxima-se da morte por um ângulo que ainda não havia sido 

explorado em suas obras anteriores, já que aqui é possível acompanhar de perto os 

sentimentos de David desde as primeiras páginas, a partir do momento em que ele se descobre 

um moribundo. Trata-se de um texto que anseia por perscrutar nos mínimos detalhes todos os 

sentimentos de quem se vê na iminência de perecer. É um exercício em que se pode observar 

como o ser humano lida com a sua própria perda.  

 



12 

 

 

1. Conceito de morte  

   

        A morte é a curva da estrada, 
          Morrer é só não ser visto.  

                 Fernando Pessoa  

 

 

 O que é morte? É possível conceituá-la de modo preciso ou trata-se de uma ideia que 

parece deslizar diante dos esforços para apreendê-la mentalmente? Em uma tentativa de dar 

conta destas perguntas o pensador francês Edgar Morin argumenta que “o conceito de morte 

não é a morte: ele é vazio como uma voz oca” (MORIN, 1997, p.281). Eis o primeiro indício 

de que se está diante de uma tarefa complexa, de um conceito que parece escapar-nos, uma 

vez que fica a impressão de que nunca está suficientemente completo.  

 Em a Enciclopédia da morte e da arte de morrer não há um verbete específico para 

dar conta da conceituação da morte. Nesta vasta publicação encontra-se uma enorme gama de 

sintagmas como “morte natural”, “morte inesperada”, “morte social”, mas não há 

especificamente uma entrada com um conceito mais específico. Se uma publicação tão 

especializada e de fôlego não se arrisca a dar uma definição unívoca a essa questão que intriga 

o homem há milênios, tudo leva a crer que o tema é mesmo intrincado. Na apresentação da 

referida obra, os organizadores afirmam que “a natureza da morte, como a própria realidade 

da morte e do morrer, têm sido consideradas como estando na base da cultura, remetendo para 

a estruturação da própria vida” (HOWARTH; LEAMAN, 2004, p.13-14).  Alguns parágrafos 

adiante complementam: “A morte é um dos poucos aspectos da vida verdadeiramente 

interdisciplinares, e a sua importância estende-se a toda a humanidade” (Idem, p.13-14).  

 Ainda assim, de modo singelo, pode-se dizer que a morte é o fim da vida ou sua 

interrupção definitiva e inapelável. O filósofo contemporâneo Bernard N. Schumacher  

explica o embaraço causado pela tentativa de conceituação da morte pela perspectiva 

filosófica: “uma vez morto, o filósofo ou não experimenta nada, pois deixou de existir, ou 

experimenta a/sua morte, mas não pode comunicar o que é a/sua morte e o efeito que tem 

estar morto aos seres vivos que ficaram do outro lado da impermeável fronteira 

(SCHUMACHER, 2009, p.164). Em suma, é uma temática sempre em aberto, uma vez que 

como comenta Emmanuel Lévinas:   

Tudo quanto possamos dizer e pensar da morte e do morrer, bem 
como do seu inevitável desenlace, nos parece, para começar, que o 
recebemos de segunda mão. Sabemos por “ouvir-dizer” ou por saber 
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empírico. Tudo quanto deles sabemos nos chega através da linguagem que 
nomeia, que enuncia proposições: propósitos comuns, proverbiais, poéticos 
ou religiosos.  

Um tal saber chega-nos da experiência e da observação dos outros 
homens, do seu comportamento de moribundos e de mortais conhecedores 
da sua morte e esquecidos da sua morte (LÉVINAS, 2003, p.36). 

 

Assim, parece que a morte sempre está um passo à frente de nossa compreensão, pois 

é possível falar sobre ela ou sobre o seu produto – o cadáver –, todavia nunca conseguimos 

afirmar o que é afinal a morte. Não podemos defini-la propriamente como um fenômeno, já 

que, na verdade, ela não é um evento que pode ser descrito e explicado cientificamente. Ela é 

o vazio, é o que nos escapa. “O estado de morte é, com efeito, comparável a um encontro 

constantemente perdido pelo ser vivo” (SCHUMACHER, 2009, p.164). 

Seguindo essa linha de raciocínio, o filósofo se pergunta: “partindo do fato de que 

minha morte (o estado de morte ou o ser na morte), da mesma forma que a do outro, sempre 

me escapa – pois não consigo objetivá-la como tal –, poderíamos afirmar que a morte é um 

pseudoproblema?” (Idem, p.160). É uma pergunta relevante, mas, de todo modo, a morte 

continua sendo um objeto de reflexão, de inquietação. Pelo menos para filósofos, pensadores 

e literatos.  

  Para Schopenhauer, a morte “é propriamente o gênio inspirador, ou a musa da 

filosofia”, acrescentando que “dificilmente se teria filosofado sem a morte” 

(SCHOPENHAUER, 2000, p.59). Portanto a morte é um tema filosófico e literário por 

excelência, que movimenta os cérebros mais inquietos da humanidade.  

Um aspecto da morte que é essencial para esta dissertação relaciona-se com a sua 

íntima relação com o tempo, pois na obra de Adriana Lisboa, muitas vezes, explora-se essa 

relação e suas implicações sobre a própria vida. Nesse sentido, Emmanuel Lévinas comenta:  

O que a linguagem nomeia morte – e que é percebido como morte de 
alguém, seria também uma eventualidade transferível sobre si mesmo. 
Transfert que não é uma mecânica, antes pertence à intriga ou intrincação do 
eu Eu-mesmo, e vem cortar o fio da minha própria duração, ou dar um nó 
neste fio, como se o tempo de duração do eu nunca mais acabasse” 
(LÉVINAS, 2003, p.45). 

 
Portanto há uma conexão entre morte, linguagem e tempo. Como visto até agora, 

pode-se dizer que o alcance da questão da finitude é extremamente amplo. Mas, na obra de 

Adriana Lisboa, um dos aspectos do problema que se quer investigar é exatamente a 

imbricação entre morte e tempo, sendo que a percepção deste pode ser drasticamente alterada 

devido ao perecimento de algum ser de relação mais íntima com o sobrevivente ou da 
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iminência da própria morte do indivíduo, pois tais eventos fazem com que o ser humano 

lembre-se de que é mortal, fato que normalmente procura esquecer, como veremos ao longo 

desta dissertação.  

Como morte e tempo estão ligados, a literatura muitas vezes explora a íntima relação 

entre eles. Trata-se de uma fonte inesgotável de dramas. Sobre essa relação Paul Ricoeur 

defende que: “o trabalho de pensamento presente em toda configuração narrativa culmina na 

refiguração da experiência temporal (RICOEUR, 2012b, p.3). Ao longo deste trabalho, as 

lições do pensador francês serão decisivas para que se possa explicitar como a escritora 

explora as nuances temporais aqui envolvidas. Assim, embora a questão da morte e de sua 

definição sejam relevantes, também nos interessa a reflexão sobre o modo como a literatura 

relaciona-se com a morte e o tempo. Além disso, qual o significado de se estudar a morte pela 

perspectiva literária? Há relação entre a linguagem e a morte?  

No ensaio A configuração da morte nas obras literárias, Marco Aurélio Pinotti 

Catalão se debruça sobre essas inquietações. Ele defende que “escrever sobre literatura é 

sempre, com maior ou menor ênfase, escrever sobre a morte. Amantes de longa data, 

literatura e morte estão de tal modo unidas, que é praticamente impossível dissociá-las”. No 

decorrer de seu texto surge uma indagação instigante:  

Se é verdade que a morte cria textos literários, também se pode 
pensar que a literatura cria a morte. Meditemos um pouco sobre a morte. O 
que vem à nossa mente? Imagens, palavras, narrativas... Ou seja: estamos no 
campo da literatura. Porque, como homens que somos, não podemos 
experimentar a morte como um fenômeno natural; ela é sempre, queiramos 
ou não, uma experiência cultural, ou seja, mediada pelas imagens, palavras e 
narrativas que nossa cultura vem tecendo sobre essa  experiência há dezenas 
de séculos (CATALÃO, 2009, p.185).  

 

     

Em alguma medida, em relação à questão da finitude, pode-se identificar quase que 

uma filiação da prosa de Adriana Lisboa com o pensamento de Maurice Blanchot, pois para 

ele: “Morrer bem é morrer em sua própria vida, voltado para ela e de costas para a morte, e 

essa boa morte indica mais delicadeza para com o mundo do que deferência pela 

profundidade do abismo” (BLANCHOT, 2011, p.105).  

Portanto, o autor francês defende que o modo mais produtivo de se levar a existência é 

manter-se focado na vida. É inegável que a morte é o destino do ser humano, mas não se pode 

deixar-se paralisar devido a sua inevitabilidade. Tal atitude seria como uma morte antecipada. 

A delicadeza de que fala o filósofo pode ser entendida como uma postura ética de 
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compromisso com a própria vida. Pode-se ver um exemplo marcante desse comprometimento 

em Hanói, que nos brinda com a história de um músico decidido a viver, mesmo quando já 

pressente o toque da morte.  

 Na fronteira entre filosofia e literatura, Blanchot é um dos que mais refletiu sobre a 

relação entre as palavras e a morte: “A morte trabalha conosco no mundo; poder que 

humaniza a natureza, que eleva a existência do ser, ela está em nós, como nossa parte mais 

humana; ela é morte apenas no mundo, o homem só a conhece porque ela é morte por vir” 

(BLANCHOT, 1997, p. 323). Assim, o teórico francês aborda a capacidade da literatura para 

dizer o que não pode ser dito, ou seja, para explorar o vazio da linguagem e da morte.  

Em geral, a morte é vista pelo viés da negatividade. Ou seja, como um mal, uma coisa 

sobre a qual não se quer falar ou pensar, que gera medo, angústia. Em termos literários, um 

dos mais célebres textos que aborda o terror causado pela inelutável é A morte de Ivan Ilitch. 

Com o agravamento de sua doença, a personagem tenta se defrontar racionalmente com a 

ideia, mas acaba vencido pelo medo e a negação: “Eu não existirei mais, o que existirá então? 

Não existirá nada. Onde estarei então, quando não existir mais? Será realmente a morte? Não, 

não quero” (TOLSTÓI, 2010, p.47).  Esse fragmento captura a tendência de negação da morte 

que, segundo vários teóricos, teria se agravado nas sociedades capitalistas, principalmente a 

partir do final do século XIX.  

  Se, em geral, a morte é vista com temor, na obra da escritora, sobretudo em seus dois 

últimos romances, é possível pensá-la pelo viés do desapego material, na contramão do 

consumismo, em que suas personagens investem na filosofia do ser em detrimento do ter. 

Trata-se de um posicionamento ético em um mundo que parece reificado, em que objetos 

parecem ter mais valor do que o ser humano.  

Nesse contexto, a morte talvez seja capaz de conectar os indivíduos com a sua 

humanidade. Afinal, como lembra a primeira narradora de Adriana Lisboa, em Os fios da 

memória, romance de estreia da escritora: “Não há como saltar sobre a morte como se um 

obstáculo fosse, uma pedra no caminho, vestidos de um pudor tão falso quanto inútil. 

Precisamos examiná-la, debruçar-nos sobre os lençóis em que se embrulha” (LISBOA, 1999, 

p.130). Talvez este exercício inquisitivo seja útil para que se eleve a existência do ser como 

pede Maurice Blanchot.  
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1.1. A morte em nossos dias  

 

       Perdemos a morte? O que se quer dizer com 
isso? Teríamos esquecido que somos mortais?  

                           Maurice Blanchot  
           (A conversa infinita: a palavra plural)  

   

 

Em A história da morte no Ocidente: da Idade Média aos nossos dias, Philippe Ariès 

demonstra como é deslizante a relação do homem com a certeza de seu fim. Trata-se de um 

trajeto repleto de idas e vindas, de avanços e recuos. Por volta dos séculos XVIII e XIX, “a 

partir do momento em que alguém ‘jazia no leito enfermo’, seu quarto ficava repleto de gente, 

parentes, filhos, amigos, vizinhos e membros de confrarias” (ARIÈS, 2012, p.218). 

 Nessa época, como a morte, supostamente, era encarada com certa familiaridade e 

proximidade, os sentimentos dos vivos em relação a ela eram de uma leve indiferença devido 

a sua própria inevitabilidade. Frequentemente, até as crianças eram admitidas e mesmo 

estimuladas a comparecer no quarto dos moribundos, fato que auxiliava na naturalização da 

morte. Este período é denominado por Philippe Ariès de “morte domada”. Contudo, outros 

estudiosos da morte criticam esse ponto da tese de Ariès, afirmando que em tempo algum a 

finitude foi encarada tão placidamente.  

Michel Vovelle, outro conhecido historiador francês, concorda que a morte não é 

percebida de maneira linear ao longo da história da humanidade. Usa a respiração como 

metáfora para ilustrar como vai se alterando essa relação. Para ele, “há momentos históricos 

durante os quais se dilata o sentimento ou simplesmente o medo da morte. Compulsão ao 

pânico na época das grandes epidemias, mas também de forma mais difusa nos períodos em 

que a sensibilidade coletiva se crispa diante da morte” (VOVELLE, 2004, p.132).  

Philippe Ariès defende que com a evolução do capitalismo, não se morre mais como 

antigamente. O morrer foi transformado em algo impessoal que acontece, de preferência, bem 

longe dos vivos, nos hospitais, onde o moribundo perde o seu status de sujeito e transforma-se 

em coisa. Esse último ponto da tese de Ariès é amplamente aceito e compartilhado pela 

grande maioria dos pesquisadores do assunto e será aprofundado no momento em que for feita 

a análise do percurso do moribundo David, em Hanói, que se rebela contra a hospitalização.  

No bojo dessa questão, até na linguagem percebe-se a tendência da interdição do tema, 

porque surgem, de todos os lados, inúmeros eufemismos para evitar a enunciação do vocábulo 

“morte”. Em seu lugar, é comum se ouvir “expirar”, “partir” ou expressões como “ir a óbito”. 
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Na literatura, Manuel Bandeira celebrizou a expressão “a indesejada das gentes”, com o 

poema “Consoada” e a narradora de Azul-corvo, no contexto da ditadura militar no Brasil, fala 

em “desaparecer”: “Alguns simplesmente desapareceram, mas desaparecimento era um dos 

codinomes da morte. Era outro jeito de pronunciá-la” (LISBOA, 2010, p.207).  

Todavia, sobre a “morte domada”, devem ser destacadas as restrições de pelo menos 

dois consagrados estudiosos do assunto. Primeiro, a opinião de Norbert Elias, sociólogo 

alemão, que faz, explicitamente, ressalvas à tese de Philippe Ariès. Critica o historiador 

francês porque “ele tenta transmitir sua suposição de que antigamente as pessoas morriam 

serenas e calmas.” De acordo com o sociólogo, “num espírito romântico, Ariès olha com 

desconfiança para o presente inglório em nome de um passado melhor” (ELIAS, 2001, p.19).  

Em suma, Norbert Elias até admite que houvesse maior intimidade com a morte em 

outros tempos, mas duvida que as pessoas a encarassem placidamente. No mesmo sentido, 

mas sem citar em suas críticas o nome de Philippe Ariès, a opinião do já citado Michel 

Vovelle: “Não creio que tenha havido, jamais, tempo algum em que a morte humana pudesse 

ter sido ‘natural’, como se escreveu, isto é, aceita serenamente, sem temor nem apreensão. 

Voltaire dizia que a morte sem temor nem apreensão era a morte dos animais” (VOVELLE, 

2004, p.131).  

De todo modo, ainda que aqui se trabalhe em uma perspectiva sincrônica, registra-se 

muito rapidamente a visão de Philippe Ariès sobre como a morte era encarada em outros 

tempos como ilustração, apesar das lúcidas ressalvas, acima reproduzidas, a algumas 

conclusões deste historiador. Por outro lado, mesmo que antigamente as pessoas não 

morressem tão serenamente como Ariès alega, é indubitável que o homem ocidental 

contemporâneo tem sérias dificuldades em lidar com a ineludível.  

Em outros capítulos, ter-se-á a oportunidade de discorrer com mais vagar sobre a 

figuração da morte em Azul-corvo e em Hanói. No entanto, como foi salientado alhures, em 

Adriana Lisboa, a finitude não está presente apenas nesses romances. Em Rakushisha, o texto 

parece transformar-se em uma espécie de metonímia do tabu da morte, na medida em que o 

leitor fica com a impressão que em momento algum será informado sobre o que houve afinal 

com a menina Alice, ainda que se pressinta o desfecho funesto.  

Somente nas últimas páginas da narrativa, depois de uma série de circunlóquios, a 

confirmação é dada em forma de eufemismo: “O carro: perda total. Marco: duas costelas 

quebradas e uma fratura exposta no pé. E Alice. Alice uma fratura exposta dentro do coração, 

da memória, dentro do abraço que não se fechava mais nem mesmo em sombras, nem mesmo 
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em fantasmas” (LISBOA, 2007, p.124).  O vocábulo morte não é enunciado em momento 

algum e figura-se em silêncios e subentendidos. Ou como escreve Maurice Blanchot: “a arte 

esvoaça em redor da morte, não se queima nela mas torna sensível a queimadura e converte-se 

no que arde e no que comove fria e mentirosamente” (BLANCHOT, 2011, p.95).  

No romance Sinfonia em Branco, como alerta Maria de Santa-Cruz, “símbolos da morte 

percorrem o texto, apesar da luminosidade do instante poético que a desvia do leitor numa 

primeira leitura (SANTA-CRUZ, 2006, p.249). Entre esses símbolos, pode-se lembrar, por 

exemplo, das marcas indeléveis na pele de Clarice, oriundas da malfada tentativa de suicídio: 

“Um dia, a morte. Clarice sentiu mais uma vez com as pontas dos polegares as duas cicatrizes 

gêmeas, uma em cada punho” (LISBOA, 2001, p.23). O atentado contra a própria vida é uma 

das muitas faces que a morte assume nesta narrativa.  

Em Um beijo de Colombina, o leitor é levado a crer na morte de Teresa e passa quase 

todo o romance pensando estar presenciando os sentimentos de luto de João, narrador e 

namorado de Teresa. “Quando Teresa morreu, pus para tocar o Réquiem de Stravinsky. Foi o 

enterro dela, porque não chegaram a encontrar o corpo, perdido nas águas de Mangaratiba. 

Ouvi Stravinsky. E chorei, é claro (LISBOA, 2003, p.17). Mas, ao final, em uma reviravolta, 

fica-se sabendo que ela está viva e o narrador, na verdade, foi inspirado no próprio João. 

Criando-se o efeito de uma narrativa encaixada dentro daquela que o leitor tem em mãos. Ali,  

a morte figura como engodo. De certo modo, pode-se pensar que esta narrativa foi uma 

espécie de treinamento para as obras posteriores, como se Adriana Lisboa estivesse 

maturando o pensamento sobre a finitude, que, de fato, é trabalhada com mais profundidade 

nos  romances posteriores da autora.  
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1.2. A morte e o tempo 

 
 

O capitalismo é o senhor do tempo. Mas tempo não é dinheiro.  
Isso é uma brutalidade. O tempo é o tecido de nossas vidas. 

         (Antonio Candido) 

 

Em entrevista concedida a Hélder Beja, para o jornal Ponto Final de Macau, Adriana 

Lisboa revela: “Venho pensando muito na morte ultimamente, sem nenhum motivo. Não 

perdi ninguém recentemente, mas acho que tem uma coisa do próprio envelhecimento” 

(LISBOA, 2013). Na declaração, a autora relaciona o alegado recente interesse pela morte 

com o processo de envelhecimento. De certo modo, o que está implicado nesta resposta é a 

questão do tempo, uma vez que é a sua passagem a responsável pela nossa ruína.  

Embora o comentário da autora identifique a morte como uma questão que se apresenta 

ao seu consciente como uma novidade, os seus romances comprovam que a finitude sempre 

esteve em pauta em sua obra. Em alguma medida, o que ela identifica como mudança talvez 

seja o espaço cada vez mais amplo que o tema vem conquistando paulatinamente. Ora, se o 

interesse cresce com o passar dos anos, percebe-se que o binômio tempo/envelhecimento está 

a estimular um tópico que sempre esteve presente, mas que se dissimulava no amplo rol de 

assuntos que movimentavam a escrita da autora. Como, em geral, há a expectativa ou 

esperança de se morrer por velhice é natural que a passagem do tempo estimule tal reflexão.  

Em 1999, em Os Fios da Memória, seu livro de estreia, era possível encontrar a 

narradora Beatriz Brasil afirmando: “Temos muito tempo à nossa frente, leitor; na verdade, 

todo o tempo de que precisarmos” (LISBOA, 1999, p.19). Nesta obra já se fala da morte, mas 

ela ainda não se encontra fundida no tempo. Tanto que a narradora afirma: “Sou amante das 

digressões... ou, talvez melhor dizendo, que sou simplesmente incapaz de contar um conto, ou 

uma mentira, sem elas, sem volutas e arabescos, sem ornamentos e folhas de ouro, sem curvas 

barrocas, sem filigranas mouriscas” (LISBOA, 1999, p.20).  

Mas, o tempo passou, e a escrita de Adriana Lisboa mudou. Cada vez mais os 

romances da autora desmentem as afirmativas da narradora de Os Fios da Memória, pois a 

autora tem procurado retirar de seus textos todo o excesso, como se já não houvesse mais 

tanto tempo assim para floreios e divagações. Na verdade, mesmo a referida narradora 

primeva acaba se traindo, ao revelar, em outro momento de sua narrativa, certa angústia em 
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relação ao nosso tempo de existência: “Tempo grande é o que leva para crescer um pinheiro. 

Nosso tempo é curto demais” (LISBOA, 1999, p.46).   

De todo modo, não se pode negar que a prosa mais precisa e objetiva dos últimos 

livros sugere que não se podem perder minutos preciosos com circunlóquios desnecessários 

ou anacronismos como dirigir-se ao leitor na segunda pessoa, remetendo-se a um tempo em 

que não se vivia a roda-vida da aceleração cotidiana. De alguns anos para cá, principalmente  

com o lançamento de Azul-corvo e depois com o aparecimento de Hanói há a impressão de 

que suas personagens estão cada vez mais premidas pelo relógio, porque a morte tem estado 

cada vez mais à espreita em sua literatura.  

Em Rakushisha o tempo também é afetado pela morte, mas de um modo distinto. Em 

vez de aceleração, há uma espécie de suspensão provocada pelo trauma do desaparecimento 

de Alice. A história construída com poucos fatos, alguns indícios pontuais e muitos silêncios e 

subentendidos faz com que o leitor imagine que o tempo deixou de fluir. Ainda que Celina, a 

mãe de Alice, esteja viva e a narrativa siga o seu rumo, parece que ela ficou presa entre os 

toques do seu celular que anuncia a notícia do acidente e a confirmação postergada, mas 

pressentida, da morte fatídica da menina: “O tempo parou por tempo indeterminado” 

(LISBOA, 2007, p.123). Portanto, é um caso à parte, como se ali todos tivessem sidos 

transportados para a época em que Bashô fazia suas caminhas pelas terras do oriente em que 

parecia haver mais tempo para reflexão.  

Tirante o caso de Rakushisha, atualmente, o vagar e o rebuscamento apregoados por 

Beatriz Brasil parecem inimagináveis. Pode-se dizer que, romance após romance, tempo e 

morte fundem-se cada vez mais como se fossem faces da mesma moeda nas obras de Adriana 

Lisboa.  Predomina a sensação de que as horas estão cada vez mais curtas, logo não há espaço 

para divagações, digressões e sinuosidades. De alguns romances para cá, tem-se a impressão 

de que as suas personagens passaram a perceber o tempo em sua angustiante faceta finita e 

linear.  

Na referida entrevista para Hélder Beja a autora comenta que não perdeu ninguém 

recentemente. No entanto, é exatamente o tema da perda de um ente querido que forja o 

enredo de Azul-corvo, de 2010, e a notícia de uma doença terminal que sela o destino de 

David em Hanói, de 2013, reconfigurando drasticamente  todos os marcos temporais de 

ambas as narrativas.  

Ainda na entrevista em pauta, Adriana Lisboa acrescenta um elemento relevante para o 

raciocínio que aqui se pretende delinear: “Acho que não apenas através da filosofia budista, 
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mas de outros pensadores, há toda essa questão da transitoriedade da vida e de que a morte 

não é só um evento que vai acontecer um dia lá na frente, quando efetivamente morremos. O 

nosso corpo morre o tempo inteiro” (LISBOA, 2003).  

Ou seja, novamente a questão do envelhecimento. Nesse sentido, vale ressaltar que “o 

budismo trata a morte como apenas mais um aspecto do ciclo da vida e das mutações que 

caracterizam a existência mortal. Considera que todas as coisas materiais devem a sua 

existência a uma causa anterior e que são parte do processo de criação, preservação, 

transformação e destruição” (BARTLEY, 2004, p.521).  

Se a morte é um fato da vida, por que não considerá-la séria e conscientemente ao longo 

da existência? Tal atitude faz com que ela deixe de ser vista como um evento para ser pensado 

apenas em um futuro distante, na velhice, e passe a ser encarada como um processo 

vivenciado dia a dia. Como adverte Stanley Keleman: 

O conhecimento do morrer é uma expressão do viver, de uma 
mentalidade saudável, à medida que nos integramos e nos expandimos. A 
descoberta de que nós terminamos deixa aberta a porta para vivermos nossas 
vidas e gerar o conhecido a partir do desconhecido. Inclusive a morte que 
moldarmos (KELEMAN,1997, p.107.) 

 

Ainda sobre o aspecto temporal, a escritora destaca uma ideia sobre a morte e a 

renovação celular que inclusive foi reproduzida no texto de Azul-corvo: “Parece que a cada 

sete anos o nosso corpo já trocou todas as células. Essa ideia da impermanência das coisas e 

da constante mudança, da imprevisibilidade da vida, é algo que remete para a ideia de morte 

mas não de uma forma dramática” (LISBOA, 2003). Em suas declarações, Adriana Lisboa 

costuma relacionar a morte com os conceitos de transitoriedade, impermanência.  

A história dos sete anos é uma metáfora do constante processo de renovação instituído 

pela vida e pela morte. O importante é mostrar a dinâmica do processo e como a autora 

considera que o imprevisível entra na relação. Em Azul-corvo, logo após falar sobre a suposta 

renovação do corpo em um prazo de sete anos, a narradora acrescenta: “As coisas que eu 

esperava que fossem acontecer não aconteceram, as coisas que eu não esperava que fossem 

acontecer aconteceram e algumas das coisas sobre as quais eu nunca tinha pensado pensaram 

em mim com independência e proficiência” (LISBOA, 2010 p.209).  

Assim, além do contato constante com a vida e a morte, ela enfatiza a dose de 

imponderabilidade contida na existência. Nesse sentido, destaca-se que Sinfonia em Branco, 

Rakushisha, Azul-corvo e Hanói exploram o aspecto do imprevisível pelo viés da morte 

repentina. No primeiro, pelo assassinato da jovem Lina, no segundo, pelo acidente fatal da 
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menina Alice, e, nos outros dois, pelas doenças incuráveis de Suzana e David. Nesse contexto, 

o narrador de Rakushisha adverte: “Bastaria um estalo para morrer” (LISBOA, 2007, p.23), 

enquanto o de Hanói assevera: “Tudo por um fio. Sempre por um fio. E você nunca sabia em 

que momento, exatamente, o fio ia fazer snap” (LISBOA, 2013, p.71).  

Ainda na conversa com o jornalista Hélder Beja, Adriana Lisboa chega ao cerne da 

questão central para os limites desta dissertação: “A única coisa certa na vida é a morte, e isto 

acaba sendo um tabu. É um assunto sobre o qual a gente não pensa. A gente lamenta, chora, 

mas ao mesmo tempo é uma constante da vida. Essa era a minha intenção quando decidi usar 

isso como tema do livro” (LISBOA, 2013). Em alguma medida, o propósito da autora, ao 

indagar-se sobre a morte e o morrer por meio da escrita, vai ao encontro do pensamento de 

Françoise Dastur de que: “A humanidade não alcança a consciência de si mesma a não ser 

pelo enfrentamento da morte” (DASTUR, 2002, p.13). Assim, não só Azul-corvo mas também  

Hanói são contribuições literárias para se trabalhar o problema suscitado pela filósofa 

francesa.  

 Nesse âmbito, com base em uma entrevista realizada pelo jornalista e escritor Márcio 

Vassallo, para a “Agência Riff”, pode-se pensar nos próprios valores que movem a escrita de 

Adriana Lisboa e refletem-se na construção de personagens como Vanja e Fernando, de Azul-

corvo, e David, de Hanói.  

A nossa sociedade é calcada num sistema de valores completamente 
torto, que prega constantemente insatisfação para que o indivíduo, que só 
conta enquanto consumidor, conjugue o verbo querer 24 horas por dia. Nada 
basta, nunca.  Consumir só o essencial é uma das atitudes mais 
revolucionárias que tenho condições de conceber (LISBOA, 2011) 

 
Diante de tudo isso, defendemos a hipótese de que justamente por possuir uma escrita 

que cultiva valores ontológicos a autora se credencia a abordar o tema da morte, atrelando-o a 

uma postura de vida que valoriza o ser em detrimento do ter, em um contexto de confrontação 

com a perda de entes queridos ou de iminência de termo antecipado da vida, gerando uma 

nova visão sobre o próprio tempo.  

           Como lembra Italo Calvino, se em nosso cotidiano não queremos ficar com a sensação 

de que estamos desperdiçando o nosso sagrado e escasso tempo de vida, a literatura é um 

espaço privilegiado para pensar a relação com o tempo e a finitude, pois no mundo das letras 

“o tempo é uma riqueza de que se pode dispor com prodigalidade e indiferença: não se trata 

de chegar primeiro a um limite preestabelecido; ao contrário, a economia de tempo é uma 

coisa boa, porque quanto mais tempo economizamos, mais tempo poderemos perder” 
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(CALVINO, 2007, p.59).  Por conseguinte, na dicotomia ficcional do ganhar/perder, o espaço 

literário nos proporciona, sem a pressão abstrata dos relógios, a oportunidade de não atropelar 

a reflexão necessária para que na existência não se valorize apenas o tempo quando ele está 

prestes a se esvair.  

No campo literário, parece não haver um teórico mais adequado para se pensar a morte 

do que Maurice Blanchot, pois poucos refletiram tanto sobre o tema por essa perspectiva. 

Assim, ao discorrer sobre a íntima relação que há entre morte e linguagem, defende que só 

existe o ser porque existe o nada:  

Quando falamos, nós nos apoiamos num túmulo, e esse vazio do 
túmulo é o que faz a verdade da linguagem, mas ao mesmo tempo o vazio é 
realidade e a morte se faz ser. Existe ser – isto é, uma verdade lógica e 
expressável – e existe um mundo porque podemos destruir as coisas e 
suspender a existência. É nisso que podemos dizer que existe ser, porque 
existe o nada: a morte é a possibilidade do homem, é sua chance, é por ela 
que nos resta o futuro de um mundo realizado; a morte é a maior esperança 
dos homens, sua única esperança de serem homens (BLANCHOT, 1997, 
p.323).  

 

Abordar a morte por meio da literatura não deixa de ser uma espécie de aporismo na 

medida em que a linguagem, por sua natureza, medeia, mas também bloqueia a chegada do 

sujeito ao mundo. Para Blanchot, contudo, esse é um dos aspectos mais produtivos para se 

pensar a morte no contexto literário uma vez que se sepulta o aspecto referencial da palavra, 

inaugurando o que ele chama de “o fora”. Segundo Tatiana Salem Levy: “A noção do fora é 

menos um conceito que possa ser delimitado e conhecido do que uma função, uma prática que 

envolve um questionamento radical do fazer literário (LEVY, 2011, p.18).  

 Quando os sentidos deslizam, perde-se a segurança das afirmativas incontestáveis 

que, inadvertidamente, proferimos sem maior reflexão na linguagem da vida cotidiana. Abre-

se, assim, espaço para o risco, para a ambiguidade, para a pluralidade de sentidos.  

Na palavra, morre o que dá vida à palavra: a palavra é a vida dessa 
morte; é ‘a vida que carrega a morte e se mantém nela’. Admirável poder. 
Mas algo estava ali e não está mais. Algo desapareceu. Como encontrá-lo, 
como me voltar para o que é antes, se todo o meu poder consiste em fazer o 
que é depois? A linguagem da literatura é a busca desse momento que a 
precede (BLANCHOT, 1997, p.314-315).  

 
A palavra morte não fornece ao texto a morte em si. Na linguagem, não existe morte.  

O que existe é a presença da ausência da morte. As palavras designam essa ausência. A 

vantagem de se pensar a morte literariamente se deve ao fato de que, como explica Blanchot 

“(...) a literatura pode constituir uma experiência que, ilusória ou não, aparece como um meio 
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de descoberta e de um esforço, não para expressar o que sabemos, mas para sentir o que não 

sabemos” (BLANCHOT, 1997, p.81). Portanto, como a filosofia mostra que não há como 

saber afinal o que é a morte, a literatura torna-se uma via privilegiada, porquanto, na verdade, 

não busca saber o que ela é, mas apenas senti-la.  

O filósofo Bernard N. Schumacher chega ao cerne da dita dificuldade do entendimento 

sobre a finitude humana: “enquanto a pessoa vive, sua morte está por vir, e, quando esta se 

apresenta, a pessoa, ser terrestre, terá desaparecido, ou seja, a morte se instala no momento 

em que a pessoa deixa a vida terrestre. Uma pessoa viva histórica e temporalmente nunca 

pode encontrar sua morte” (SCHUMACHER, 2009, p.164). No entanto, literariamente, abre-

se uma possibilidade de entendimento na medida em que “numa narrativa a linguagem 

procura criar um mundo próprio de coisas concretas para representar uma pura significação” 

(BLANCHOT, 1997, p.81).  

Em certo sentido, a linguagem não deixa de ser uma espécie de metonímia da morte, 

pois “a palavra me dá o ser mas ele me chegará privado do ser” (Idem, p.311). Ou seja, 

quando a palavra literária representa o objeto, representa-o como uma abstração 

desencorpada. Mas, para Blanchot, o importante a se destacar na relação literatura/morte é a 

relação desses domínios com quem escreve: “O escritor é então aquele que escreve para 

morrer e é aquele que recebe o seu poder de escrever de uma relação antecipada com a morte” 

(BLANCHOT, 2011, p.96). 

Assim, é possível pensar que, quando Adriana Lisboa coloca a morte como uma 

temática central em sua escrita, na verdade, ela esteja se exercitando no próprio conhecimento 

da finitude. E, por outro lado, preparando a sua sobrevivência além da morte física: “Escrever 

para não morrer, confiar-se à sobrevivência das obras, aí está o que ligaria o artista à sua 

tarefa.” (Idem, p.97).    

Para Emmanuel Lévinas: “A morte é o contrário do aparecer. É, ao contrário do 

aparecer, como que um retorno do ser em si, em que o que dava sinal de vida entra em si e 

não pode mais responder” (LÉVINAS, 2003, p.41). Relacionando a ideia do retorno do ser em 

si ao raciocínio de Blanchot, temos que: “A morte, no horizonte humano, não é o que é dado, 

é o que há a fazer: uma tarefa, de que nos apoderamos ativamente, que se torna a fonte de 

nossa atividade e de nosso controle” (BLANCHOT, 2011 p.100). Assim, para se ter o 

controle antes do “retorno do ser em si” é preciso “ser sem ser” como afirma Blanchot.  

Em entrevista para o Diário Regional, ao falar sobre Hanói, Adriana Lisboa já está 

desenvolvendo o trabalho de “ser sem ser” na medida em que faz uma reflexão sobre a morte, 
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valendo-se do “fora” ou do “outro de todos os mundos”. Em outros termos, por meio da 

literatura. Ela afirma:  

Meu trabalho foi o de refletir sobre a morte iminente como uma 
espécie de reavaliação do tempo que resta. E no fundo estamos todos lidando 
com o tempo que nos resta, que, em geral, não sabemos quanto é. Vivemos 
como se fôssemos imortais, mas a lembrança da morte é, me parece, 
extremamente importante para a própria vida e para separar o joio do trigo, o 
que é fundamental do que é acessório (LISBOA, 2013).  

  

Ao investir na via literária para pensar a problemática da finitude, a autora, de certo 

modo, lança-se na tarefa de “ser sem ser”, pois se antecipa à inelutabilidade do tempo, 

legando-nos uma obra que contribui para a reflexão não só sobre a morte, mas principalmente 

acerca da vida.  
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2. É possível falar da morte com delicadeza ou leveza? 

 

    Somente a morte me permite agarrar o 
que quero alcançar; nas palavras, ela é a única 
possibilidade de seus sentidos. Sem a morte, tudo 
desmoronaria no absurdo e no nada.  

                           Maurice Blanchot  
                           (A parte do fogo)  

 

Sabe-se que a relação do homem contemporâneo com a morte é complexa, sendo 

considerada por muitos como o que de pior pode acontecer com um indivíduo. Em um 

contexto assim, será possível uma abordagem literária da finitude por um viés de delicadeza 

e/ou leveza?  E por que parece necessário suscitar essa questão especificamente em relação à 

obra de Adriana Lisboa?  

Em relação à parte final do questionamento, pode-se afirmar que a autora é reconhecida 

por grande parte da crítica literária e da imprensa como sendo possuidora de uma escrita 

caracterizada, sobretudo, pelos atributos da “delicadeza” e da “leveza”, embora muitas vezes 

não se explique o alcance desses conceitos. Ora, se ambas as expressões tornaram-se um lugar 

comum em uma enorme gama de textos que se debruçam sobre a escrita lisboana, parece que 

se trata de uma temática que deve ser levada em consideração ao se estudar essa obra. O que 

há em seus escritos que suscita tal observação? Há uma explicação técnica para o fenômeno 

ou se está diante de comentários impressionistas? Finalmente, os termos “delicadeza” e/ou 

“leveza” estariam sendo utilizados por uma mera questão de gênero? 

Como a fortuna crítica da autora ainda está por se fazer, resenhas e entrevistas ainda se 

apresentam como o gênero em que mais se discute a escrita da carioca. Todavia, como o 

espaço cedido pela mídia às obras literárias é reduzido, em geral, os analistas acabam não 

podendo aprofundar muito os comentários, embora sempre haja alguns estudiosos que com 

grande poder de síntese conseguem captar aspectos muito relevantes. De todo modo, vale 

destacar que já começam a surgir alguns estudos pontuais em publicações de âmbito 

acadêmico. Somando-se a totalidade desse conjunto, talvez seja possível encaminhar uma 

discussão que contribua para aclarar o panorama e estimule o surgimento de novas análises.  

A primeira preocupação surgida gira em torno do levantamento do aspecto conceitual. 

Buscou-se elencar definições ou pelo menos alguns parâmetros para os termos “delicadeza” e 

“leveza” em obras especializadas. Espera-se, assim, que se possa agregar alguma precisão a 
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expressões que muitas vezes são usadas sem muito rigor e acabam não contribuindo para 

enriquecer as especulações dos leitores.  

Retornando ao questionamento inicial, acredita-se que seja possível sim abordar a morte 

de modo leve e/ou delicado, pois a finitude é um fato da própria existência. Dessa forma, não 

há porque privilegiar determinado estágio da vida em detrimento de outros. A vida torna-se, 

de fato, uma totalidade no momento em que se encerra, logo deve ser valorizada em todas as 

fases para que o seu fecho seja congruente. Eis aí a importância da morte. Se é sabido que o 

fim é inevitável para todos, devemos valorizar os instantes que temos e não esperar pelos 

momentos finais para começar a levar uma vida verdadeiramente significativa. 

Evidentemente, os valores de cada indivíduo acabam por influenciar o produto final. Cabe a 

cada um refletir sobre a questão, decidindo se vale a pena viver de tal ou qual maneira. Não 

há de se falar em certo ou errado. O homem é livre para decidir o rumo a ser trilhado. As 

posturas do percurso darão o tom da despedida.  

Para pensar a delicadeza, inicialmente, apresentam-se os argumentos de Roland Barthes 

que estão em O neutro. O livro é baseado em um curso homônimo que o teórico francês 

ministrou no Collège de France. Entre as figuras elencadas na composição de “o neutro”, 

encontra-se a delicadeza. Para Barthes, ela “está consubstancialmente ligada ao poder de 

metaforizar, ou seja, de destacar um traço e fazê-lo proliferar em linguagem, num movimento 

de exaltação” (BARTHES, 2003, p.76). Uma das imagens que o autor francês usa para 

materializar a delicadeza é a de Diógenes Laércio, que extremamente velho, ainda está em 

plena atividade, defendendo um homem no tribunal. Encerrada sua fala, pousa a cabeça no 

colo do neto, enquanto os juízes preparam o veredito. Ele ganha a causa, mas alguns instantes 

após o termino do julgamento percebe-se que ele está morto no colo da criança. “Essa é, 

talvez, a morte que se poderia desejar” afirma Barthes. Portanto, para o teórico francês, a 

morte é compatível com a delicadeza, podendo inclusive ser usada para exemplificá-la.   

Na obra de Adriana Lisboa, encontram-se inúmeros exemplos em que a linguagem 

também é explorada de tal modo que os seus traços acabam por gerar imagens de delicadeza.  

O conto “Laranjeiras/Encontro” é exemplar nesse quesito e, como fez Barthes, traz a 

delicadeza em uma cena de morte, que é um evento que muitos poderiam duvidar que fosse 

capaz de abrigá-la. A narrativa curta encontra-se na coletânea Prosas Cariocas: uma nova 

cartografia do Rio de Janeiro, organizada por Marcelo Moutinho e Flávio Izhaki, publicada 

pela Casa da Palavra em 2004.  
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Trata-se de um conto que, em um clima memorialístico e com pinceladas de fantástico, 

apresenta o último dia de vida de um homem, cuja idade não é revela, mas presume-se que já 

seja bem vivido. Ele não é nomeado, mas descobre-se que é viúvo e tem filhas crescidas e 

independentes. Sabe-se que ele vai se encontrar com uma mulher muito mais jovem, sem que 

o encontro tenha sido marcado formalmente, mas apenas intuído, como se tivesse sido 

arranjado pelas estrelas ou pelo destino.  

O certo é que o leitor fica sabendo muito pouco sobre a figura feminina com quem ele 

irá se encontrar, até quase o desfecho do conto: “Eu estava te esperando, ele diz”. Ela 

responde: “Mas como você sabia que era hoje, que era agora? Ele não responde. Quer uma 

cerveja? Ela não responde.” Finalmente, ele pensa: “É possível que seja tão bonita? Devagar, 

os olhos dele se fecham, como se a claridade fosse quase um perigo. A última coisa que vê, 

em vida, é o sorriso dela, aquele sorriso que nada significa porque significa todas as coisas” 

(LISBOA, 2004, p.134).  

Pode-se dizer que a narrativa apresenta uma morte que chega, em clima de magia e 

delicadeza, no sorriso de uma bela mulher, durante um encontro em que o leitor não sabe se é 

real ou se está mais para a categoria do onírico, em uma mesa de bar no bairro das 

Laranjeiras. Seria a figura feminina personificada na narrativa a própria morte? Pelo contexto 

do conto é possível supor que sim. Eis aí mais um exemplo de como a finitude está presente 

na obra da escritora, tanto que acaba por incluí-la no texto de uma coleção cujo objetivo é 

homenagear a cidade do Rio de Janeiro. Além disso, temos mais um exemplo de narrativa da 

autora em que a morte é tratada de forma sutil, sem apelar para o tom lacrimejante. Ou, no 

bojo do pensamento de Roland Barthes, metaforizada em nuance de exaltação da delicadeza.  

Na coletânea de ensaios organizada por Adauto Novaes, A condição humana: as 

aventuras do homem em tempos de mutações, encontra-se o texto “Delicadeza”, de Maria 

Rita Kehl, construído com suporte em uma série de textos de poetas, literatos, filósofos e 

amantes da literatura em geral. A autora faz o elogio da delicadeza elegendo-a como um valor 

que deve ser cultivado pelo ser humano. Por não ser uma qualidade intrínseca de nossa 

espécie é que ela se torna necessária. “A delicadeza não é causa de nossa humanidade, é efeito 

dela” (KEHL, 2009, p.453).  

Nesse viés, a autora critica a tendência que temos de denominar como “desumanos” os 

atos mais vis e repugnantes cometidos pelos homens, lembrando que o animal só mata para 

sobreviver. Evidencia-se, assim, que o ser humano não pode prescindir da delicadeza, pois no 

momento em que se afasta dela, torna-se um ser brutal, então “atropela o que é mais frágil que 
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ele – por pressa, avidez, sofreguidão, rivalidade – sem perceber que com isso atropela também 

a si mesmo.” Esse alvoroço pela obtenção das coisas suga nossa sensibilidade, torna-nos 

rudes, grosseiros.   

Em Hanói, ter-se-á a oportunidade de acompanhar a trajetória do trompetista David. 

Ele expressamente opõe-se a todos esses sentimentos, paixões e interesses desenfreados por 

grandeza e acumulação.  A ética do desapego presente nesta personagem também pode ser 

observada em grande parte do conjunto na prosa de Adriana Lisboa desde sua estreia. Naquele 

momento, a narradora já avisava: “Se esperais por grandes feitos, leitor, abandonai-me” 

(LISBOA, 1999, p.90).  Essa afirmação mostra que a dissensão em relação à grandeza e às 

conquistas vem de longe. O sentimento encontra-se também na Clarice, de Sinfonia em 

Branco; João, de Um beijo de colombina; Celina, de Rakushisha, Vanja, de Azul-corvo. Trata-

se de uma tendência que pode ser vista como um compromisso ético derivado da delicadeza 

da escrita da autora.  

Maria Rita Kehl destaca a ligação que há entre tempo e delicadeza. Para isso, vale-se da 

metáfora do atropelamento para explicar a relação do sujeito contemporâneo com o relógio. 

“Deixamo-nos atropelar, em nossa sociedade competitiva, porque medimos o valor do tempo 

pelo dinheiro que ele pode nos render” (KEHL, 2009, p.454). Portanto, a delicadeza afasta-se 

de tudo que pode ser destruído pela aceleração da vida que levamos na atualidade, na medida 

em que ela nos torna “desumanos”. José Castello, em texto para o “Prosa e Verso”, também 

destaca a relação que há entre tais elementos e percebe que a autora de Azul-corvo trabalha 

com eles de modo hábil: “A delicadeza leva Adriana Lisboa a manipular o tempo como se 

fosse um velho cuco que, por defeito, por vício, por magia, registrasse horas diferentes e 

simultâneas (CASTELO, 2010).  

Adriana Lisboa se põe na contramão da aceleração que pode roubar nossa humanidade 

como defende Kehl. Essa tendência foi inaugurada em Os fios da memória, como se pode 

perceber pelas palavras da narradora Beatriz Brasil: “Acreditei em todas as pequenas secretas 

delicadezas da aurora e do crepúsculo – em suma, fiz-me completamente inútil aos olhos do 

mundo. O que vem a ser um inegável privilégio” (LISBOA, 1999, p.19). Por adotar essa 

atitude, era criticada pela família que insistia que ela deveria empenhar-se em alguma 

atividade produtiva, lucrativa. Inserir-se na corrida desenfreada por sucesso e lucro.  

Em Hanói, o trompetista David também é criticado pela namorada e amigos por se 

sentir plenamente satisfeito com a vida simples que levava como vendedor e músico amador, 

antes de descobrir que estava gravemente doente: “Vá fazer alguma coisa mais importante da 
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vida” (p.59). Diziam todos os que ficavam incomodados com o modo pacato com que David 

levava sua existência.  

Nesse contexto, no fluxo da velocidade da vida contemporânea, acabamos por passar  

por cima de coisas que, aparentemente, podem ser consideradas como passageiras, 

irrelevantes, supérfluas. Contudo, a delicadeza pode ser encontrada justamente naquilo que 

está à margem do mercado. Como assevera Maria Rita Kehl: “A delicadeza é possível 

justamente nas culturas em que a perda está incluída como parte da vida. Ao contrário, os que 

nada admitem perder, talvez desprezem tudo o que é efêmero, frágil, transitório”. Nesse 

sentido, a delicadeza pode ser percebida como uma espécie de aprendizado para a morte.  

Em relação à obra de Adriana Lisboa, muitos críticos literários apontam a delicadeza 

como sendo um elemento muito presente em sua escrita. Assim, por exemplo, Gustavo 

Bernardo destaca: “resenhas recentes enfatizam a delicadeza do estilo de Adriana Lisboa, que 

se confirma no mais recente livro da escritora, Caligrafias. Portanto, o crítico acaba por 

referendar a “delicadeza”. Todavia, acrescenta: “suspeito que a delicadeza tão anunciada de 

Adriana Lisboa seja verdadeira, sim, mas esconda uma agressividade surda, fundamental e, 

por isso mesmo, perigosa, a trabalhar nas entrelinhas, nos subterrâneos, nas incompreensões” 

e arremata “a delicadeza se encontra na sombra do medo e do desconhecimento” 

(BERNARDO, 2005). Talvez por isso muitos críticos vejam delicadeza em seus romances, 

mesmo quando a autora trata de temas espinhosos como incesto e assassinato, pois como 

sustenta Maria Rita Kehl “a delicadeza não se confunde com a minúcia, o ornamento, a firula 

– formas fáceis, às vezes vazias, de arremedo da delicadeza” (KEHL, 2009, p.459).  

Nesse sentido, pode-se pensar a delicadeza em um romance como Azul-corvo em 

momentos em que a autora faz um esforço para evitar que o sofrimento e a dor de uma 

personagem seja exposta explicitamente. No romance, há momentos de violência, mas, 

quando se analisar a narrativa mais adiante, será possível perceber que a autora preserva 

Suzana. Ela possivelmente sofreu abusos sexuais, contudo essas cenas bárbaras não surgem 

de modo explícito, ficando por conta do leitor inferi-las com base no enredo do romance. 

Como afirma Gustavo Bernardo, estão nas entrelinhas. Há apenas índices textuais que 

apontam para sua existência, mas delicadamente elas são envoltas por um fino véu de 

segredos, de não ditos que evitam que a mágoa e o trauma dessas cenas sejam repisadas pelo 

olhar do leitor.  

Em texto em que faz uma análise de Caligrafias, Sérgio de Sá afirma: “Os minicontos 

se aproximam da poesia em busca do estritamente necessário para encontrar na realidade 
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pontos de fuga. Estratégia de escape do excesso, sobretudo, de informação e brutalidade.” 

Para ele, o formato de minicontos são feitos “sob medida para a delicadeza da autora, antes 

sufocada pelas necessidades do relato extenso” (SÁ, 2004). Todavia, parece-nos que mesmo 

nos romances encontram-se passagens em que a autora vale-se dessa estratégia.   

Marcelo Moutinho, em resenha sobre Um beijo de Colombina, escreve: “livro que 

transborda delicadeza e em cujo subtexto lateja a ideia de que o amor e a arte têm de fato a 

capacidade de elevar ao sublime instantes que no caldo morno do cotidiano possam aparentar 

insignificância” (MOUTINHO, 2004). O diálogo com Manuel Bandeira contribuiu para que a 

autora buscasse a simplicidade das imagens mais delicadas: “gosto quando as coisas perdem a 

nitidez. Quando era pequeno, uma das maiores alegrias era a neblina na serra. O mundo 

virava nuvem, os contornos se desfaziam” (LISBOA, 2003, p.40).  

Em A delicadeza: estética, experiência e paisagens, Denilson Lopes acaba por sugerir 

os contornos de possíveis definições para o termo, mas alerta: “os ensaios têm um fio 

condutor na delicadeza, embora ela nunca se explicite de todo” (LOPES, 2007, p.17). 

Portanto, o pesquisador ressalta a dificuldade de se chegar a um conceito definitivo e preciso. 

De fato, em literatura não há de se falar em concepções ou noções capazes de abarcar os 

limites de determinada ideia, sufocando-a em supostos limites de precisão teórica. Mas, 

mesmo assim, é preciso tentar encontrar alguns referenciais, alguns indícios. Dessa forma, 

para o ensaísta, a delicadeza é “uma opção ética e política, traduzida em recolhimento e 

desejo de descrição em meio à saturação de informações” (Idem, p18).  

Entre as inúmeras personagens criadas por Adriana Lisboa, pode-se dizer que muitas 

revelam uma tendência para o “recolhimento e desejo de descrição”. Para exemplificar, basta 

lembrar a já citada Beatriz Brasil, primeira narradora da autora, que sempre se pautou por tais 

valores, chegando mesmo ao extremo de viver longas temporadas sem ir à rua, 

transformando-se em uma espécie de metonímia do próprio recolhimento: “o fato é que faz 

dezoito meses que não ponho os pés fora de casa. Por quê? E por que não?” (LISBOA, 1999, 

p.23). Ademais, sua propensão para a descrição era tal que chegou a imaginar seu próprio 

epíteto nestes termos: “aqui jaz Beatriz, que, durante a vida, não fez coisa alguma e nunca 

chegou a ser alguém” (Idem, p.17). Para o mundo da informação, do espetáculo, da 

acumulação ela não é ninguém, pois não se pauta por tais valores. 

Em Hanói, há um amplo rol de personagens moldadas por atitudes que as transformam 

em verdadeiros seres anacrônicos, avessos ao frêmito das novidades contemporâneas. Entre 

elas destaca-se toda a família vietnamita de Alex, refugiada da guerra do Vietnã. Huong e 
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Linh acham-se tão deslocadas que vão procurar refúgio em uma cidadezinha do interior dos 

Estados Unidos. Embora mais adaptado, o comerciante Trung, que fora monge budista, depois 

acaba por juntar-se a elas: “Os três eram irmãos que a guerra havia reunido dentro de um 

buraco, um fosso. Lá em cima havia luz e ar puro, mas não era para eles” (LISBOA, 2013, 

p.45). Viviam em um mundo só deles, onde o valor estava na harmonia das pequenas coisas e 

gestos.  

A delicadeza do trio não está em minúcias, ornamentos ou firulas, como destacou 

Maria Rita Kehl algumas linhas acima, mas numa postura ética de prosseguir vivendo com 

simplicidade, mesmo depois de enfrentar as agruras e adversidades na guerra do Vietnã e a 

dificuldade de adaptação à vida em seu novo país, os Estados Unidos. Eles prezam, acima de 

tudo, o recolhimento e a descrição. O narrador explica a postura ética de Trung, que acaba por  

representar a essência dessas três personagens: “Parecia existir para ele uma dignidade na 

dignidade em si. Um trabalho, qualquer trabalho, tinha de ser bem-feito. Não era apenas 

sobrevivência” (Idem, p.37). Era sua delicadeza para com o mundo. Um homem que sempre 

tinha balas nos bolsos para adoçar os momentos mais difíceis e penosos da vida.  

No bojo dessa questão, Denilson Lopes vislumbra na prosa da escritora uma poética 

do cotidiano que pode ser entendida como uma maneira distinta de percepção do real: “um 

antídoto tanto para um cinismo simulacral que vê apenas na proliferação de imagens uma 

perda geral de sentidos quanto para o ressurgimento de um Neonaturalismo (LOPES, 2007, 

p.101). Nesse sentido, vale a pena destacar a atitude nobre e sincera de Huong, que estava 

sempre com um sorriso no rosto. Ela tinha “uma fonte inesgotável de tolerância com o 

mundo. Como se o mundo fosse uma criança travessa que ela haveria de compreender 

sempre. E perdoar na maioria das vezes” (LISBOA, 2013, p.73).  

Portanto, não é absurdo apontar personagens do naipe de Huong como ícones do 

significado da delicadeza. No caso dela ainda é emblemático o fato de ter trabalhado como 

manicure. Ela ganhava a vida com as pontas dos dedos, atendendo as necessidades estéticas 

de suas clientes norte-americanas. Como ela ainda não sabia falar inglês naquela época, “entre 

ela e suas clientes não havia palavras, só unhas”. Huong tocava o seu novo país apenas por 

meio do seu delicado e pouco valorizado ofício. Nesse viés, a prosa de Adriana Lisboa não 

atropela os valores que nos humanizam, pois não é de sua natureza ultrapassar os limites de 

velocidade. É, como destaca Gustavo Bernardo, “embora de maneira enviesada, a resistência 

da literatura contra a pressa e contra o espetáculo. O tempo lento dos exercícios de caligrafia 
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contrasta com o tempo mais do que rápido, isto é, com o tempo estúpido do cotidiano 

maquinizado” (BERNARDO, 2005). 

Defende-se que a delicadeza pode ser vislumbrada em exemplos como esses, que 

podem ser encontrados na prosa de Adriana Lisboa aos borbotões. Como destaca Denilson 

Lopes, vivemos “em meio a um mundo de excessos e atordoamentos, de uma arte ruidosa, 

grandiloquente, impactante”. Nesse viés, a escrita da autora aparece como um antídoto a tudo 

isso, pois “aqui temos uma arte da sugestão, do recolhimento, de modesta ausência de 

novidades” (LOPES, 2007, p.123).  

Manuel da Costa Pinto, em resenha para a “Folha Ilustrada”, ao discorrer sobre Um 

beijo de colombina, assevera que a obra: “confirma os predicados dos títulos anteriores (uma 

escrita delicada, impregnada pelo ponto de vista intimista). Ao mesmo tempo, ultrapassa o 

caráter redutor do rótulo” (PINTO, 2003). Portanto, o jornalista, já na época do lançamento do 

terceiro romance da escritora, percebe que a “delicadeza” havia colado em Adriana Lisboa 

como um rótulo, mas ressalta que isso não deve ser encarado negativamente, mas como uma 

marca autoral, desvinculada de questões de gênero. Haja vista que não só o encanto dos 

detalhes como também “a beleza violenta das passagens eróticas e as descrições da 

sexualidade masculina (como a cena em que o narrador se masturba) mostram uma singular 

capacidade de ir além do registro pessoal” (Idem, 2003).  

Em 2011, Márcio Vassalo, em entrevista aqui já referida, comentou a questão da 

“delicadeza” na escrita de Adriana Lisboa. Em sua resposta, a autora afirma que não se 

identifica com esse valor:  

Eu olho com certo pudor para essa palavra ‘delicadeza’. Acho 
importante não tingir esse conceito com algo no sentido de fragilidade e da 
ligeireza (e portanto da superficialidade e da inconsistência). De todo modo, 
a delicadeza nunca foi um projeto estético ou de vida para mim (...). Eu 
escolheria como norte (...) a leveza, no sentido em que a tomou Italo Calvino 
(LISBOA, 2011).  

Embora eventualmente se veja Adriana Lisboa rejeitando a delicadeza, não há como 

negar que se trata de um atributo que se observa com frequência em sua obra. Mas, isso não 

deve ser percebido como um defeito de sua escrita. Trata-se de uma idiossincrasia estilística. 

Ela mesma repete muitas vezes, em diversas entrevistas, citando o escritor André de Leones 

que: “cada um escreve como pode, não como quer”.  

Ao negar a delicadeza, na verdade, Adriana Lisboa procura afastar de sua obra 

características que além de não estarem presentes no conjunto de sua produção nada tem que 

ver com o valor rejeitado. Como visto ao longo dos últimos parágrafos, embora seja um termo 
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que admite certa amplitude de sentidos, em momento algum, jornalistas, escritores ou críticos 

literários relacionaram a delicadeza com superficialidade, fragilidade, ligeireza ou 

inconstância. Só não se admite, como destacado por Maria Rita Kehl, que esse atributo seja 

confundido com firula, minudência ou qualquer forma fácil e vazia.   

Para concluir, destaca-se que, quando Adriana Lisboa foi entrevistada por Rogério 

Pereira para o Jornal Rascunho, em fevereiro de 2004, ao criticar os escritores que se 

intitulavam “os transgressores”, a autora acaba por exaltar a delicadeza: “Em primeiro lugar 

precisamos definir o que seja transgressão em pleno 2004. É falar palavrão? É escrever sexo 

explícito? É falar de violência? Óbvio que não. Talvez a única possível transgressão esteja no 

silêncio e na delicadeza” (LISBOA, 2004).  

Como já mencionado alhures, além da “delicadeza” outro termo muito utilizado para 

referir-se a obra de Adriana Lisboa é a “leveza”. Agora, na investigação da leveza busca-se 

não só elencar alguns parâmetros para a compreensão do conceito como também entender 

possíveis motivos que levam Adriana Lisboa a rejeitar a delicadeza em alguns momentos, 

preferindo ver sua obra atrelada à leveza, que é um dos valores celebrizados por Italo Calvino. 

A não ser por esse reconhecimento, não parece haver motivos plausíveis para que um conceito 

seja mais valorizado do que o outro.  

Sabe-se que o célebre autor italiano escreveu alguns textos que leria em um ciclo de 

conferências na Universidade de Harvard, se a morte não tivesse sido mais rápida. Nas suas 

observações, postumamente publicados, o ficcionista e crítico literário italiano se coloca como 

defensor da leveza: “Não quer dizer que considero menos válidos os argumentos do peso, mas 

apenas que penso ter mais coisas a dizer sobre a leveza” (CALVINO, 2008, p.15).  

O escritor italiano não chega ao ponto de dar uma definição precisa da leveza, mas 

elenca três acepções que segundo ele seriam capazes de exemplificar o seu alcance. O 

primeiro seria “um despojamento da linguagem por meio do qual os significados são 

canalizados por um tecido verbal quase imponderável até assumirem essa mesma rarefeita 

consistência” (Idem, p.28). Por conseguinte, trata-se de um atributo relacionado com a 

caracterização da linguagem. Assim, para ser considerada portadora da leveza, a escrita deve 

pautar-se pela simplicidade, pelo despojamento.  

O segundo atributo apontado por Italo Calvino deve incluir: “a narração de um 

raciocínio ou de um processo psicológico no qual interferem elementos sutis e imperceptíveis, 

ou qualquer descrição que comporte um alto grau de abstração”. Aqui talvez esteja incluído o 

que muitos chamam de “prosa poética” devido à pujança abstrata de certas imagens mentais.  
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O terceiro atributo vem sob a forma de um exemplo literário: “uma imagem figurativa 

da leveza que assuma um valor emblemático, como, na história de Boccaccio, Cavalcanti 

volteando com suas pernas esguias sobre a pedra tumular” (CALVINO, 2008, p.30). Aqui, a 

leveza liga-se não só ao movimento ágil da personagem, mas a sua capacidade de plainar por 

cima dos inimigos, pregando-lhes uma peça, enquanto escapa do perigo.  

Como destaca Denilson Lopes, “o mérito de Calvino ao colocar a leveza como o 

primeiro valor a ser preservado no nosso milênio é uma lição de humildade e de generosidade, 

para só levarmos o essencial, o que pudermos carregar e o resto deixarmos de lado” (LOPES, 

2007, p.72). Os dois últimos romances de Adriana Lisboa são exemplares nesse quesito e 

indicam uma postura ética de desapego material. 

Em Azul-corvo, antes de partir para a sua nova vida nos Estados Unidos, Vanja se 

desfaz de tudo o que é inútil e viaja apenas com uma pequena mala: “Naquele dia, eu já estava 

com a minha única mala pronta. Coloquei tudo o que era importante na mala e ao aprontá-la 

descobri que a categoria Importante é uma categoria mole” (LISBOA, 2010, p.14).  Assim, 

como destaca Octavio Paz, “viajar não é morrer um pouco e sim exercitar-se na arte de 

despedir-se para, assim, já leves, aprender a chegar, aprender a receber” (PAZ, 1976, p.170).  

Naquele momento Vanja começa seu aprendizado na arte de despedir-se do supérfluo, 

da acumulação irrefletida e da valorização da amizade e da arte de dar e receber. Quando é 

recebida por Fernando, no momento mais difícil de sua vida, a lição é dupla, pois aprende a 

humildade e a gratidão que quem é recebido deve ter como também a percepção da leveza e 

desapego que o anfitrião deve demonstrar com aquele que chega. Anos mais tarde, vê-se que 

Vanja aprendeu a lição, quando recebe Carlos na casa em que morara com Fernando.  

Em Hanói, em um movimento semelhante, David doa quase todos os seus bens: “Foi 

até o armário e começou a separar as roupas. Deveriam caber todas numa mochila” (p.106). 

Para ele a viagem deveria ser para morrer literalmente, mas aprende a despedir-se com Alex 

que, com leveza, lhe ensina a receber em um momento em que David parecia disposto apenas 

a dar, pois não acreditava que naquele curto espaço de tempo ainda pudesse aprender alguma 

lição. Mas viu que estava enganado. Aprendeu a amar e ser amado. Mas também ensinou.  

Alex aprendeu que também merecia ser amada como sugere a sua viagem a Hanói com Max.  

Independente do fato de desejar ver sua obra relacionada com a leveza, a escritora 

sempre foi identificada pela crítica literária como detentora de uma prosa eminentemente 

ligada a esse valor. Por exemplo, em texto sobre Um beijo de colombina, Antonio Carlos 

Secchin enfatiza: “Sim, leveza: um dos atributos da narrativa de Adriana. Avessa ao neo-
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naturalismo que parece predominar em nossa ficção contemporânea, com doses equinas de 

sexualidade e violência, Adriana, voluntariamente, se engaja na suavidade de um tom menor” 

(SECCHIN, 2004, p.107). Todavia, pode-se dizer que a leveza não é incompatível com a 

sexualidade, como se evidencia na relação entre Alex e David.  

A leveza pode ser encontrada na obra de Adriana Lisboa em inúmeras passagens. Para 

ilustrar, vale-se aqui de um trecho de Hanói em que se pode vislumbrar esse valor relacionado 

a uma situação relativa ao aspecto pecuniário:  

Alex pegou duas notas na bolsa e Rita disse deixa aí do lado do 
telefone, por favor. Alex sabia que nem ela nem Rita deixavam dinheiro 
casualmente esquecido ao lado do telefone. Era talvez seu pequeno teatro, a 
fim de tirar das coisas, em fingimento ao menos, o peso que tinham e que 
ambas sabiam que tinham (LISBOA, 2013, p.54).  

 

Alex e Rita são amigas, mas a situação econômica de ambas não é nem um pouco  

confortável, logo, mesmo com a amizade entre elas, Rita não pode renunciar à pequena 

quantia que cobra para tomar conta do filho da primeira. É daí que vem o peso da situação, 

ressaltado pelo narrador da obra. “A leveza representa não só questões formais, mas um estar 

diferenciado no mundo” (LOPES, 2007, p.72). O laço de fraternidade que une essas mulheres 

faz com que se sintam incomodadas pelo aspecto pecuniário da situação que parece macular a 

relação entre elas. Assim, a atitude de pedir que a amiga deixasse o dinheiro ao lado do 

telefone é um gesto que simboliza leveza mesmo em um contexto adverso. Nos termos de 

Italo Calvino, é como se ela saltasse sobre as dificuldades como Cavalcanti.  

 Outro emblemático exemplo de leveza está em Hanói na cena em que Lisa, a ex-

namorada de David, em um momento de raiva, joga o trompete dele pela janela do 

apartamento. O instrumento poderia se espatifar na calçada, mas pousa levemente sobre os 

sacos de lixo que se encontravam na rua. Aqui nem foi preciso o auxílio de Perseu, que, como 

lembra Italo Calvino, “ameniza a dureza do solo com um ninho de folhas” para proteger a 

cabeça da Medusa. O lixo que muitas vezes pode ser visto como vil, reles ou ordinário aqui 

apara delicadamente o trompete, sinalizando que nesse romance os deuses da música estão em 

alerta. Assim, os restos produzidos pela sociedade de consumo acabam por salvar o 

instrumento. É outro exemplo em que a leveza surge como uma imagem figurativa nos termos 

cunhados por Calvino.  
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3. Azul-corvo: entre a morte prematura e a morte inventada  

 

Esqueça a palavra – 
ela não tem graça nenhuma, 
serve só para isto: 
acercar-se do silêncio 
e se resumir num ponto. 
Serve só enquanto testemunha 
Da própria ineficiência. 
Esqueça: 
pense no nó do arremate 
antes que a linha se corte, 
use da palavra apenas 
seu grau de sugestão da vida 
(mesmo sendo ela o índice 
de sua própria morte). 

 

            Adriana Lisboa – “Palavra” (Parte da paisagem) 

 

 

 3.1 A morte prematura 

 

Azul-corvo inaugura-se com uma frase que apresenta um curioso marco temporal: “o 

ano começou em julho” (LISBOA, 2010, p.11)2. Explora-se, assim, o próprio pasmo que a 

sensação de aceleração do tempo parece transmitir na contemporaneidade. Desde o 

surgimento da “tradição do moderno”, como destaca Octavio Paz, “a oposição entre o passado 

e o presente literalmente se evapora, porque o tempo transcorre com tal celeridade que as 

distinções entre os diferentes tempos – passado, presente, futuro – se apagam ou, ao menos, se 

tornam instantâneas, imperceptíveis e insignificantes” (PAZ, 2013, p.19).    

No romance de Adriana Lisboa, a problematização da questão temporal ganha relevo, 

pois a narradora, Evangelina, que prefere ser chamada de Vanja, tem de lidar com a questão 

da transitoriedade humana muito cedo, já que a morte prematura de sua mãe, Suzana, a põe 

em contato direto com a finitude e a ausência, fazendo com que tenha de reestruturar toda a 

sua vida. Nessa conjuntura, ela passa a perceber o tempo como voragem, pois “o sentimento 

de iminência, que precede todo saber sobre a morte, se dá a compreender como iminência de 

uma ameaça vinda de um ponto desconhecido do futuro” (RICOEUR, 2007, p.372).  

                                                 

2 A partir daqui, as referências ao romance Azul-corvo serão indicadas apenas com o número da página 

entre parênteses.  
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 Mas, a segunda oração da obra não é mais acalentadora: “O lugar era estranho” 

(p.11). Agora, é o aspecto espacial que não ajuda a diminuir o estranhamento causado pela 

declaração com que se inicia a narrativa. As categorias de tempo e espaço estão tão enredadas 

que, ainda na primeira página, a protagonista tenta explicar uma com a ajuda da outra: “Ter 

treze anos é como estar no meio de lugar nenhum” (p.11) Parece que Vanja vivencia toda a 

angústia de existir em uma era de compressão espaçotemporal.  

Assim, se como afirma David Harvey “as ordenações simbólicas do espaço e do tempo 

fornecem uma estrutura para a experiência mediante a qual aprendemos quem ou o que somos 

na sociedade” (HARVEY, 2010, p.198), no caso de Vanja, a morte de sua genitora e a 

mudança para os Estados Unidos suprimem todas as suas referências. Repentinamente, ela se 

percebe arrancada do tempo idílico da infância e projetada avassaladoramente no seio da 

adolescência, sem ter mais a presença constante, forte e controladora da mãe, que lhe fornecia 

todo o esteio identitário de sua existência. Trata-se de um momento de crise, uma vez que há 

uma ruptura violenta na organização de sua vida.   

Nesse viés, o leitor ainda atônito também é lançado nessa roda-viva de acontecimentos 

sem muitas informações, sem marcos confiáveis. Sobretudo, parece que Crono, “filho de 

Urano e pai de Zeus” (BRUNEL, 2005, p.200), não mostra muita complacência com as 

personagens. Como supõe a narradora, há a impressão de que “aqueles sádicos deuses gregos” 

(p.24) estão a se divertir com as pedras que rolam massacrando frágeis certezas e tênues 

esperanças. E no romance de Adriana Lisboa elas podem rolar muito repentina e 

aceleradamente, sinalizando que “(...) o tempo envolve todas as coisas – inclusive a narrativa 

que tenta ordená-lo” (RICOEUR, 2012d, p.460).  

 Em alguma medida, há a impressão de que a jovem Vanja desconfia da participação 

dos deuses nos dramas vivenciados em Azul-corvo. Quem sabe tudo não seria um castigo por 

desvios de comportamento do passado? Assim, imagina que esses deuses estão 

“contemplando o trabalho de Sísifo pela eternidade feito um grupo de senhoras diante da 

mesa de chá, fedendo a perfume doce e trocando comentários cheios de cobiça e amarga 

frustração sobre os hábitos pecaminosos das novas gerações” (p.24). 

Mas, que “atos pecaminosos” seriam esses de que fala a narradora? Se Suzana é o 

centro de onde se origina todo o drama da menina haveria ressalvas ao seu comportamento 

que supusessem alguma espécie de recriminação ou punição divina? Ou será que esses atos 

teriam sido cometidos por outros membros da família de Vanja? Haveria, assim, uma espécie 

de miasma envolvendo o seio familiar? Como se verá ao longo desta dissertação esta família é 
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encoberta por uma espessa camada de segredos e insinuações. Explica-se, assim, a dificuldade 

da narradora em ser mais explícita, pois ela não testemunhou grande parte dos dramas 

familiares: “o que é visto pode ser transposto em palavras; o que é sentido acontece num 

plano anterior à linguagem ou que lhe é exterior” (STEINER, 2014, p.48).  

A referência ao castigo de Sísifo nos remete a uma concepção de tempo circular em 

que o agora repete o ontem indefinidamente. Será que a narradora quer chamar a atenção para 

desvios de comportamento que se repetem ao longo das gerações em sua família? Por outro 

lado, talvez a menção se deva ao fato de Sísifo ter conseguido enganar a morte por duas 

vezes, sendo por essas e outras conhecido como “o muito hábil, muito sábio, ou antes, muito 

sutil” (BRUNEL, 2005, p.840).  

Entre laços familiares conturbados e mortes prematuras Vanja vai escrevendo a sua 

história sob a égide da sutileza, do subentendido. Como contraponto, pode-se lembrar de que  

em Sinfonia em Branco, conforme destaca Virgínia Maria Vasconcelos Leal, também houve a 

tentativa de construção do romance, principalmente dos eventos mais dolorosos, com base em 

uma estratégia de “velamento”, mas que acabou não se tornando tão impactante “devido às 

inúmeras pistas ao longo do texto”  (LEAL, 2010, p.81). Naquela experiência a autora acabou 

por revelar demais.  

Na narrativa de Vanja o velamento é realizado de modo hábil e radical, 

proporcionando ao analista um amplo campo para construção de hipóteses e suposições 

autorizadas pelo texto, mas nunca confirmadas como se verá ao longo desta dissertação. 

Sugerindo notável evolução na arte do encobrimento e da dissimulação.  

Ainda que Suzana não consiga enganar a morte, não se pode negar que se trata de uma 

personagem muito volátil, pois por mais que o leitor procure compor o seu perfil parece que 

ela nunca se deixa apreender inteiramente. Mesmo morta, permanece como uma forte 

presença na narrativa, como se fosse uma imagem icônica da leveza destacada por Italo 

Calvino, capaz de pairar sobre Azul-corvo mesmo depois de perecer, ou uma figura óssea  

saída de uma tela de Georgia O’Keeffe, capaz de transmitir vitalidade muito depois de 

perecer.  

Ademais, se Sísifo conseguiu enganar Hades, obtendo, assim, mais tempo entre os 

vivos, Suzana teve sucesso ao tapear Daniel, o pai de Vanja, logrando viver sempre ao lado da 

menina sem ter de dividi-la com o pai biológico. Contudo, por mais esperta que fosse, sabia 

que não poderia enganar a morte. Portanto, mesmo que o leitor não acompanhe os pormenores 
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de sua dor, ela, de certa maneira, também vivenciou a pressão temporal de se saber com os 

dias contados depois de ser desenganada pelos médicos. 

Sabe-se que o homem tem uma relação sui generis com o tempo, porque é o único ser 

vivo que tem consciência de que vai morrer. No caso de Vanja e Suzana esse conhecimento 

surge de modo arrebatador. “Se a morte é apreendida pela inteligência, não é a sua própria 

morte que a consciência conhece. Ela conhece apenas a morte dos outros, a angústia de ter 

que enfrentá-la” (ZIEGLER, 1977, p.129). Assim, a percepção do tempo como categoria 

linear é angustiante, principalmente quando se vê alguém muito próximo ser arrancado de 

nosso convívio muito antes do que se poderia imaginar: “(...) minha mãe morreu como avisou 

que ia morrer e não demorou como avisou que não ia demorar e depois disso nada mais foi 

como antes (...)” (p.54). 

 Nesse contexto, embota-se a ideia de tempo como uma categoria circular sugerida por 

uma mirada clássica, emergindo para o consciente a certeza de que para o ser humano ele é 

uma espécie de ampulheta, de cuja âmbula superior a areia começa a fluir, desde o momento 

de seu nascimento, sem que se possa precisar a quantidade de grânulos que ainda faltam 

precipitar-se. É um processo que não se pode suster, mas que se sabe ter um fim. Contudo, 

como explica Sigmund Freud, “(...) no fundo, ninguém acredita na sua própria morte ou, o 

que é a mesma coisa, no inconsciente, cada qual está convencido da sua imortalidade” 

(FREUD, 2010, p.230).  

Por isso o choque da narradora, que ainda no período de transição entre infância e 

adolescência é obrigada a defrontar-se com questões das quais mesmo a maioria dos adultos 

prefere fugir. Desse modo, além de toda a complexidade que cerca a morte na atualidade, 

Azul-corvo ainda agrega a dramaticidade de sua extemporaneidade:  

De todas as mortes que podem ser vividas na infância ou na 
adolescência, a que mais marcas deixa é, talvez, a morte de um dos 
progenitores. Isto deve-se ao lugar central que os pais ocupam na vida dos 
filhos. Quando a morte de um progenitor ocorre numa fase em que a criança 
ainda é muito pequena, uma componente significativa do pesar poderá 
envolver o luto pelos anos da relação que ficaram perdidos devido à natureza 
prematura daquela morte (DESPELDER e STRICKLAND, 2004, p.363).  

 

Evidentemente, não se pode negar que é bastante traumático ser avisado da iminência 

da morte da mãe quando se tem só onze anos de idade. Quanto mais em um contexto de 

desarticulação familiar, em que sequer há um pai por perto para compartilhar a dor da perda e 

auxiliar no processo de elaboração do luto. Imagine-se o drama vivenciado pela criança no 
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intervalo entre o recebimento da notícia da doença terminal e a efetivação da perda aos doze 

anos de idade.  

A desolação pela perda do convívio entre mãe e filha marca a narrativa e constitui-se 

em um dos aspectos mais contundentes do romance. Todavia, a morte da genitora lança luzes 

sobre o passado, fazendo com que o leitor possa avaliar, com mais atenção, certos fatos e 

atitudes de Suzana que se encontram envoltos por uma aura de subentendidos e assuntos 

interditos, que não chegam a ser verbalizados diretamente em momento algum. É preciso ficar 

atento às pistas inquietantes que emergem, indiretamente, do discurso da narradora.   

Assim, por mais que Vanja demonstre amar Suzana, apresentando-a como uma 

genitora dedicada e muito comprometida com a sua educação, de algum modo criou-se entre 

elas um silêncio tácito em torno de certas questões, que se não eram dizíveis pelo menos eram 

pensáveis, pois, de vez em quando, a narradora  revela ao leitor algum tema tabu, confessando 

que preferia não abordá-lo com a mãe.  

É o que ocorre, por exemplo, com a história que Suzana contava sobre sua mãe, Maria 

Gorete. Esta, com certa crueldade, fazia a filha chorar na frente das visitas, ao contar uma 

história sobre um carneirinho e um caçador. Sempre que Suzana ouvia a história acabava 

chorando na hora em que o carneirinho era morto. As visitas achavam que a filha de Maria 

Gorete era sensível e a elogiavam por isso, mas a mãe retrucava: “Ela é uma boba, isso sim, 

dizia”. Vanja comenta a relação entre as suas ascendentes:  

Minha mãe me contava essa história e eu em segredo concordava com Maria 
Gorete: que bobagem chorar por causa de um carneirinho de uma canção. 
Mas minha mãe chorava de novo quando cantava a canção para mim e eu 
sabia que ela não estava pedindo a minha opinião (p.37).  

 

Em situações em que Vanja percebe que poderia fazer com que Suzana se sentisse 

ofendida ou confrontada, ela sempre preferia ficar em silêncio. Embora a narradora afirme 

que a mãe sempre lhe deu liberdade de fazer qualquer pergunta, é evidente que há conversas 

que por alguma razão ficam frustradas antes que possam ser estabelecidas. Há algum motivo 

que não se revela explicitamente, mas que faz com que Vanja tenha algum receio em relação à 

mãe. Parece que ela evita a todo custo contrariá-la.  

Quando Vanja recorda que foi Suzana quem lhe ensinou o inglês e o espanhol 

comenta: “Lembrei-me da minha mãe. Também me lembrei de Flopsy, Mopsy e Cotton-tail, 

que eram coelhinhos bem-comportados e portanto escapavam às punições da vida” (p.27). No 

contexto do ensino e aprendizagem dessas línguas, Vanja afirma que resistia às aulas de 
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Suzana – achava chato ficar repetindo frases tolas e fora de contexto como as dos coelhinhos. 

Não imaginava como poderiam ser úteis em uma futura conversação –, mas assevera que a 

sua insubmissão às aulas era muito inferior à determinação de sua mãe em ensiná-la. 

Será que “as punições da vida” de que fala a narradora seriam resultado de sua 

resistência às aulas? Portanto, é possível que Vanja, eventualmente, fosse castigada, de algum 

modo, por não se mostrar uma aluna tão aplicada como desejaria Suzana, o que pode ter feito 

com que preferisse adotar uma postura que fosse considerada adequada, evitando, assim,  

qualquer tipo de punição.  

E haveria alguma relação entre esse fato e opção de Vanja em ficar quieta e não se 

meter em certos assuntos? Todavia, não se pretende sugerir que Suzana fosse uma megera, 

pois seria uma inferência incompatível com o texto. Apenas uma mãe obsessivamente 

preocupada com a educação da menina e quem sabe um tanto enfática ao fazer valer sua 

opinião, o que talvez pudesse incluir qualquer referência ao pai. Logo, o seu nível de 

exigência possivelmente se explique por uma tentativa de mostrar-se capaz de cuidar de Vanja 

sem a ajuda de ninguém, principalmente de um provedor masculino.  

Dessa forma, percebe-se que algumas das estranhas atitudes de Suzana têm relação 

com eventos de seu passado. A contundência de certas atitudes talvez sejam uma espécie de 

mecanismo de defesa. Como se ela não quisesse dar espaço para que ninguém contestasse sua 

decisão de criar a filha sozinha. De todo modo, como vários desses elementos são recuperados 

de forma não cronológica no relato de Vanja, o leitor só é capaz de tirar suas conclusões no 

final do romance.  

No entanto, é evidente que, ao tentar apagar a figura paterna da filha, Suzana acaba 

por projetar problemas de seu relacionamento com Daniel, o pai da menina, para a relação pai 

e filha, que sequer chegou a ser estabelecida, pois além de não avisá-lo da paternidade ela, 

pouco depois, acaba por voltar a morar no Brasil, privando Vanja e Daniel de um tempo de 

convívio que seria fundamental para o estabelecimento e consolidação da relação entre eles. 

Trata-se de mais um elemento temporal que agrega dramaticidade ao enredo de Azul-corvo.  
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3.2 A tríade: tempo, literatura e morte  

       

 

               Eu não estava pensando no futuro. Nem na possibilidade 
de haver um futuro. Muito pelo contrário: estava capturado pelo 
presente e sabia que ele escorregava para outro presente, é curioso o 
fato de o presente ser tudo o que existe e, ao mesmo tempo, não 
existir. Tempo – ficção pura, como nos melhores filmes ou romances. 
Um rio que corre, mais nada.  

           Adriana Lisboa (Um beijo de colombina) 

 

 

Em Azul-corvo, apesar de algumas referências aos deuses da antiguidade clássica, o 

tempo é percebido mesmo em uma perspectiva linear. Nesse viés, estudos científicos 

comprovam que a inexorabilidade da morte liga-se ao fenômeno da senescência, que pode ser 

explicado como uma espécie de “relógio que marca nossa passagem pela vida; se escaparmos 

a todas as outras formas de morte, quando esse relógio para, nós morremos” (CLARK, 2006, 

p.89). Para Vanja, a dramaticidade advém exatamente do fato de que o relógio de sua mãe é 

parado bem antes do que se esperava.  E agora o que fazer se somente ela controlava, com 

mão forte, todos os aspectos da vida da menina, chegando ao ponto de afastá-la totalmente do 

pai?  

Nesse viés, é preciso lembrar que o primeiro ano sem a presença da mãe foi bastante 

complexo. Talvez o luto tenha sido tão paralisante exatamente pela lacuna deixada não só pela 

ausência da mãe como também pela falta de sua figura controladora, responsável por gerir  

todos os aspectos da vida da menina. Ademais, parece que Elisa, a irmã de criação de Suzana, 

ao contrário de Suzana, é fraca e permissiva, logo não tem forças nem condições de impor-se 

perante a sobrinha. De que modo Vanja vai rearranjar sua vida diante da conjuntura criada 

pela perda? O que fazer com tanta liberdade quando não se está acostumada com isso? Foi 

necessário um longo ano para que ela decidisse partir à procura do pai em uma viagem que 

pode ser vista como uma espécie de busca por identidade e tempo perdidos.  

Quando se trata da relação entre tempo e literatura, pode-se dizer que um dos autores 

que mais refletiu acerca do tema foi Paul Ricoeur. No primeiro volume de Tempo e Narrativa, 

ele defende que há um liame entre a função narrativa e a experiência humana do tempo, já que 

“o tempo se torna tempo humano na medida em que está articulado de modo narrativo”, e, por 

outro lado, “a narrativa alcança sua significação plenária quando se torna uma condição da 

existência temporal” (RICOEUR, 2012b, p.93).  
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Pode-se dizer que a própria definição do tempo é bastante complexa. 

Metonimicamente, parece que o próprio conceito escapa por entre os dedos de todos os que o 

tentam apreender. Com efeito, é um significante que aponta para inúmeros significados, mas 

que, no contexto de uma obra ficcional, proporciona aos leitores uma perspectiva analítica 

aplicável à sua própria experiência temporal:  

 
Abrir para fora a noção de composição da intriga e a noção de tempo 

que lhe é apropriada significa, finalmente, acompanhar o movimento de 
transcendência pelo qual toda obra de ficção, verbal ou plástica, narrativa ou 
lírica, projeta para fora de si mesma um mundo que pode ser chamado de 
mundo da obra. Assim, a epopeia, o drama, o romance projetam, ao modo da 
ficção, maneiras de habitar o mundo que ficam na expectativa de uma 
retomada pela leitura, capaz por sua vez de fornecer um espaço de 
confrontação entre o mundo do texto e o mundo do leitor (RICOEUR, 
2012c, p.9).  

 
No âmbito do romance em tela, a jovem Vanja, ao enunciar a oração com que faz 

nascer a sua história, está conectando-a com o evento da morte de sua mãe. Dessa forma, 

vida, tempo e morte imbricam-se vigorosamente em sua narrativa de forma linear. O tempo 

passa a ser percebido como sorvedouro. Não que haja alguma grande novidade nesse 

entrelaçamento. Não é assim que as coisas ocorrem ao longo de toda a comédia humana? 

Afinal, como observa Paul Ricoeur:  

 

Apenas com a narrativa de ficção o construtor de intrigas multiplica 
as distorções que o desdobramento do tempo entre o tempo que se leva para 
narrar e tempo das coisas narradas autoriza; esse próprio desdobramento 
sendo instaurado pelo jogo entre a enunciação e o enunciado ao longo da 
narração. Tudo se passa como se a ficção, criando mundos imaginários, 
abrisse à manifestação do tempo uma carreira ilimitada (RICOEUR, 2012c, 
p.275). 

 

  Mas, para Vanja, prevalece sensação de que o tempo é mesmo limitado. A saída que 

encontra é estendê-lo pela via memorialista. Dessa forma, o período específico sobre o qual 

escreve traz em seu bojo tempos superpostos. Ao iniciar a escrita do relato, tem vinte e dois 

anos de idade, mas na edição de suas memórias entrelaçam-se várias temporalidades.  

Ao escrever, parece tentar recompor o tempo perdido de convívio com a mãe e os anos 

que esta lhe negou de um possível contato mais próximo com o pai, como se verá adiante. 

Esse exercício faz com que perceba com outros olhos a repercussão do tempo vivido no 

presente. Assim, com o recurso do flashback cutuca Cronos de tal modo, que de sua intensa 

agitação emergem fatos que poderiam passar despercebidos em uma leitura mais superficial.  
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Agarrando-se ao memorialismo, faz reviver não só sua mãe como também todos os 

que gravitaram em torno de sua existência, para o bem ou para o mal, e que de uma forma ou 

de outra deram vigor a esse tempo que se eterniza pela via literária. Mas, conforme explica 

Jeanne Marie Gagnebin, trata-se de “(...) um lembrar ativo: um trabalho de elaboração e de 

luto em relação ao passado, realizado por meio de um esforço de compreensão e de 

esclarecimento – do passado e, também, do presente” (GAGNEBIN, 2009, p.105).  

Entretanto, há certas circunstâncias que Vanja prefere apenas insinuar. Talvez porque 

ela mesma não tenha coragem para enunciá-las por serem extremamente dolorosas ou por não 

estarem disponíveis no nível do consciente, já que, como assevera Henri Bergson, os olhos só 

podem ver aquilo que a mente está preparada para compreender. Todavia, o filósofo lembra 

que: 

 

Na verdade, o passado conserva-se por si mesmo, automaticamente. 
Inteiro, sem dúvida, ele nos segue a todo instante: o que sentimos, pensamos, 
quisemos desde nossa primeira infância está aí, debruçado sobre o presente 
que a ele irá juntar-se, forçando a porta da consciência que gostaria de deixá-
lo para fora (BERGSON, 2005, p.5)  

 

Assim, é pelo ângulo de visão da protagonista que conheceremos as aventuras e 

desventuras de Suzana e do ex-marido desta, Fernando, que, legalmente, é o pai de Vanja, 

embora não seja o seu pai biológico, fato que por si só já gera suspeitas e deixa entreaberta a 

porta da consciência de que nos fala Henri Bergson.  

O texto de Vanja é construído não só com base nas lembranças da convivência com 

tais personagens como também com fragmentos de suas respectivas memórias, recuperadas a 

muito custo, entre longos silêncios e várias deduções. Ademais, há um dialogo com outras 

vozes, que agregam diferentes falas e discursos à sua história. Pode-se dizer que se trata de 

um romance de formação, pois, em meio aos acontecimentos, acompanhamos a rápida 

transição da narradora de sua infância/adolescência até um precoce estágio de maturidade.  

   A oração inaugural de Azul-corvo é retomada e logo depois desenvolvida um pouco 

mais: “Um ano acabou em julho e outro ano começou em julho, mas eles não estavam 

emendados um no outro. Havia doze meses fora do calendário entre um e outro” (p.17). 

Percebe-se que Vanja identifica-se com a história da adoção do calendário gregoriano, tanto 

que o episódio parece transformar-se em um leitmotiv, que emerge em outros momentos do 

romance para destacar o aspecto da sensação de um tempo perdido. O fato de o papa Gregório 

XIII “ter arrancado” dez dias do mês de outubro de 1582 lhe causa uma perplexidade 
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proporcional à que atingiu as pessoas naquele ano, quando foram dormir no dia quatro de 

outubro e acordaram no dia quinze do mesmo mês. 

Como grande parte do povo ignorava que a retirada desses dias era um mero 

expediente matemático para corrigir falhas do calendário juliano, isso gerou certa revolta em 

uma parcela da população, pois se imaginava que o Sumo Pontífice estaria “roubando” alguns 

dias de suas vidas uma vez que na perspectiva linear do tempo, nascida com a tradição 

judaico-cristã, esta categoria é percebida como uma sucessão contínua e irrepetível de 

eventos.  

Analisando a questão por esse prisma, pode-se dizer que somos herdeiros do tempo 

cristão, pessoal e irreversível. Nesse contexto, infere-se que Vanja percebe a morte como uma 

espécie de usurpadora de um precioso tempo de convívio que ainda deveria ter tido com sua 

mãe. Tanto que os doze primeiros meses posteriores ao falecimento de Suzana pareceram 

perdidos, tal o estado de letargia que a atingiu. Nesse momento, a lacuna deixada pela 

ausência do pai ainda estava latente.  

Esses trezentos e sessenta e cinco dias de severo abatimento vividos pela narradora  

lembram o tradicional período de luto, que, durante alguns períodos históricos, era 

rigidamente respeitado pelos familiares mais próximos da pessoa falecida. Segundo a 

socióloga Glennys Howarth, “A perda de um ente familiar muito próximo, ou de um amigo, 

pode ameaçar a segurança ontológica e deixar os que sobrevivem com uma profunda sensação 

de frustração face a um mundo sem sentido” (HOWARTH, 2004, p.366). Explica-se, assim, 

pelo menos um dos aspectos envolvidos no longo estado de prostração da menina após a 

perda.    

De certo modo, como Vanja vive na contemporaneidade, é compreensível a 

dificuldade de se lidar com a morte. “Na sociedade ocidental, muitos adolescentes que perdem 

um ente querido frequentemente não sabem como agir, uma vez que existem poucos modelos 

sociais que mostrem o luto como um processo positivo ou normal nessa faixa etária” (Idem, 

p.8). Se os próprios adultos têm dificuldade de admitir e aceitar a finitude, não é de se 

estranhar o embaraço dos mais jovens.  

Percebe-se, assim, que Vanja não estava suficientemente preparada para enfrentar o 

óbito de sua mãe, fato corriqueiro em nossa sociedade. Ganha relevo, portanto, o tema da 

morte, sobretudo, as prematuras devido à carga extra de angústia que carregam. Ao longo da 

narrativa, “a indesejada das gentes” irá ceifar muitas vidas, que, em tese, ainda deveriam se 

alongar por muitos anos, mas que acabam sendo aniquiladas bem antes da senescência.   
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Em Azul-corvo, dentre as mortes precoces, a de Suzana torna-se o fio condutor do 

enredo, uma vez que sua presença é tão contundente, que chega até a alterar a própria 

dimensão temporal do romance. Logo, sob a égide desse estranho calendário, decretado de 

forma inexorável pela morte, só resta a Vanja revoltar-se, como fizeram algumas pessoas em 

1582, ou encarar sua nova conjuntura existencial. Com bravura, adota a segunda opção e 

afirma: “Eu tinha decidido ser de uma coragem absoluta, inabalável. O que quer que a minha 

vida fosse, feliz ou infeliz ou N.D.A., isso dizia respeito apenas a mim” (p.20).  

Ainda no cerne da estreita relação temporal que há entre vida e morte, destaca-se o 

trecho da obra em que Suzana avisa à Vanja que tem uma coisa importante para contar, ou 

seja, nada menos do que a iminência de sua morte. Nesse ponto, o narrador coloca a questão 

de forma clara: “é a única inteiramente previsível, só que vai acontecer um pouco antes da 

hora” (p.53). Por conseguinte, a dramaticidade não está concentrada propriamente no evento 

da morte em si, na medida em que ela é inevitável para todos os seres humanos, mas na 

comoção gerada pelo sentimento de sua prematuridade, uma vez que Suzana morre com 

apenas quarenta e um anos de idade. Para ela, é como se, de repente, a âmbula superior da 

ampulheta, ainda repleta de areia, se rompesse de maneira inexplicável. Talvez por um 

simples sopro de uma força sobre-humana.  

Sem falar que, como também ocorre em Hanói, perde-se o caráter de 

imprevisibilidade, pois ainda que a narrativa silencie sobre todo o processo do morrer de 

Suzana, ela ainda convive por cerca de doze meses com a perspectiva da morte eminente. 

Esse aspecto será desenvolvido com mais vagar na análise da história do trompetista David, já 

que lá o narrador permite que se acompanhe o drama do moribundo.   

No caso de Azul-corvo, a situação se torna mais delicada pelo fato de Suzana não ter 

permitido que Vanja tivesse qualquer contato com o seu genitor, fazendo com que ela se 

tornasse ainda mais dependente da mãe. Ademais, sabe-se que quanto mais caros e próximos 

são os vínculos que conectam vivos e moribundos, maior a dor e a perplexidade geradas pela 

perda. Todavia, deve-se destacar que:  

A experiência da perda pode ser uma oportunidade de crescimento. 
Esta perspectiva permite um movimento tendente à integração da perda no 
continuar da vida. O sujeito começa por reformular a perda e, desse modo, 
libertar energias pressas ao passado, colocando a perda num contexto que 
promove o crescimento em autoconsciência. Assim, o pesar torna-se uma 
experiência humana unificadora em vez de alienante; o relacionamento 
perdido é transformado, mas não terminado (DESPELDER e 
STRICKLAND, 2004, p.396). 
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Esse é um aspecto relevante, porque a morte da mãe impulsiona Vanja a buscar o pai, 

Daniel, de quem, estranhamente, foi afastada sem maiores explicações. Esse apagamento da 

figura paterna gera uma sombra sobre a conduta materna. O que terá motivado tão drástica 

medida?  Mesmo que, conscientemente, a narradora não se dê conta, somente após a morte de 

Suzana é que se vê livre para exorcizar certos fantasmas que povoam sua existência. Afinal, 

se o pai de Vanja está vivo, por que motivo ela não o conhece nem tem qualquer contato com 

ele? Que máculas embotam a figura paterna da menina?  

Se Suzana era realmente uma mulher controladora, sua morte fez com que Vanja se 

visse obrigada a tomar as rédeas de sua vida. A decisão de viajar para os Estados Unidos em 

busca do pai é emblemática neste aspecto e mostra como Elisa não tinha uma personalidade 

tão forte como a de Suzana, tanto que a menina facilmente convence a tia a autorizar sua 

partida para o exterior, para morar com um homem que não era, de fato, o seu pai.   

Vanja terá a oportunidade de refletir sobre tudo isso ao longo da escrita de Azul-corvo. 

Contudo, ainda que essas lembranças emerjam na narrativa, deve-se ficar bastante atento, pois 

a narradora prefere deixar muita coisa em aberto, possivelmente para que o próprio leitor faça 

suas deduções. Poder-se-ia até mesmo supor que Suzana também foi subjugada pelos 

intricados segredos da família. No final das contas, talvez Suzana também não deixe de ser 

uma vítima de todo esse obscuro processo.  
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3.3 Há de se falar em interdito da morte em Azul-corvo? 

 

 

       A sociedade ocidental não sabe, visivelmente, o que fazer dos 
mortos. Um íntimo terror preside as relações que entretém com esses 
“estranhos”, corpos que bruscamente deixam de produzir, deixam de 
consumir, máscaras que não respondem a nenhum apelo, resistem a 
todas as seduções, recusam obstinadamente, e como que em triunfo, a 
responder às ordens, a dar a menor atenção às adulações e às sutis 
corrupções que em geral a sociedade mercantil utiliza para governar 
os vivos.  

             Jean Ziegler (Os vivos e a morte) 

 

 

Presente ou não o caráter extemporâneo da morte, o modo de encará-la nunca foi 

homogêneo ao longo das eras. Em A história da morte no Ocidente: da Idade Média aos 

nossos dias, Phillipe Ariès demonstra como é deslizante a relação do homem com a certeza de 

seu fim. Vários fatores acabam por influenciar esse aspecto do imaginário humano.  

No geral, pode-se dizer que Michel Vovelle, historiador das mentalidades, concorda 

com essa visão. Entende que “a leitura de Phillipe Ariès se religa à individualização 

progressiva das atitudes diante da morte, o que é dificilmente contestável”, mas faz restrições 

a certas conclusões, sobretudo, na diacronia, pois não as considera suficientemente embasadas 

em seu arcabouço causal. Para ele, ficam “sem esclarecimento vários problemas, em 

particular o das causas e modalidades de atuação, no quadro do que ele definiu como 

inconsciente coletivo” (VOVELLE, 2004, p.146). Ele prefere entender as mudanças ocorridas 

ao longo do tempo, as idas e vindas, os refluxos, como consequências advindas da experiência 

social.  

De qualquer forma, há certo consenso de que, atualmente, vive-se em um tempo de 

contradições, em que as pessoas fingem que não vão morrer. Entretanto, vale ressaltar que:  

 

Se a morte não existe, se só existe vida, como o Ocidente quer fazer 
crer a seus membros, toda a ação ocidental sobre o mundo passa como sendo 
produção de vida, criação e progresso: seu caráter arrasadoramente 
destrutivo poderá passar despercebido, a sociedade de ‘consumação’ e 
destruição poderá esconder-se atrás do mito da sociedade de consumo, de 
conservação e de progresso (RODRIGUES, 2006, p.182).  

 
Como lembra Maria Rita Kehl, “dizemos, com frequência, que fomos atropelados 

pelos acontecimentos – mas quais acontecimentos têm poder de atropelar o sujeito? Aqueles 
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em direção aos quais ele se precipita, com medo de ser deixado para trás” (KEHL, 2009, 

p.453). Ou seja, no dia a dia, investem-se esforços na busca de objetos e objetivos que talvez 

nem se tenha tempo de desfrutar durante a vida, pois nunca trazem a satisfação idealizada e 

logo exigem novas demandas que mantêm o homem em uma busca incessante, uma vez que 

não são calcados em valores morais ou espirituais, mas impostos pela sociedade capitalista. 

Mas e se chegar a notícia de uma doença terminal como acontece com Suzana e David? E se o 

carro tiver perda total como o de Marcos em Rakushisha? E se o infarto for fatal como o de 

Fernando em Azul-corvo? O que restará?  

Octavio Paz assevera: “o homem inventou as eternidades e os futuros para escapar da 

morte, mas cada um desses inventos foi uma armadilha mortal”. Será, então, que agora, na 

contemporaneidade, já não seria possível vislumbrar dissensões em relação a esse modo de 

pensar? Assim, alguns indivíduos sentindo-se cada vez mais massacrados pela sensação da 

aceleração temporal – muitas vezes ligada à lógica da acumulação – não estariam, mesmo que 

inconscientemente, revelando novas posturas em relação ao viver e ao morrer?  

No bojo desse raciocínio é possível afirmar que “viver no agora é viver com o rosto 

voltado para a morte”. Portanto, “o agora nos reconcilia com nossa realidade: somos mortais. 

É só diante da morte que nossa vida é realmente vida. No agora, nossa morte não está 

separada de nossa vida: são a mesma realidade, o mesmo fruto” (PAZ, 2013, p.161).  

Em alguma medida, tais reflexões poderiam acabar por desenvolver estados de 

consciência mais aptos para se confrontar com a mortalidade hoje. Ou será que apenas 

eventos drásticos como, por exemplo, a perda de um ente querido ou a possibilidade de uma 

enfermidade incurável é que teriam esse poder? Michel Vovelle considera que, após longo 

período de silêncio, de morte interditada sucede hoje uma mudança de atitude. Para o 

historiador, “vem-se lançando sobre a morte uma série de olhares intercruzados, que são 

testemunhos de um investimento novo sobre as atitudes e sensibilidades coletivas. Cada qual, 

porém, vê a morte à sua maneira, se assim se pode dizer” (VOVELLE, 2004, p.127).  

Portanto, não é absurdo se cogitar uma suposta mudança na relação do ser humano 

com a morte. Mas, como lembra o historiador, não é uma tendência geral. São dissensões em 

relação ao tabu que se criou, sobretudo, no século XX.  Se essa relação é problematizada pela 

metáfora “tempo é dinheiro”, caso o indivíduo se negue a entrar nesse jogo, pode ter uma 

nova experiência com o tempo e consequentemente com o seu termo. Vanja, em Azul-corvo, e  

David, em Hanói, são personagens que sinalizam ser possível empreender uma guinada neste 

sentido.  
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Phillipe Ariès defende que “as transformações do homem diante da morte são 

extremamente lentas por sua própria natureza ou se situam entre longos períodos de 

imobilidade” (ARIÈS, 2012, p.24). É certo que o processo pode ser demorado, mas isso não 

significa que já não exista aqui e ali o despontar dessa nova tendência. O referido historiador 

justifica a conclusão anterior alegando que as mudanças não são percebidas pelos 

contemporâneos, pois por serem paulatinas excedem a capacidade do que ele chama de 

“memória coletiva”. Michel Vovelle prefere atrelar essas mudanças a fatores demográficos. 

No entanto, ambos concordam que o processo é lento, mas não estático.  

Em Azul-corvo, inicialmente, o narrador parece que vai seguir a via da interdição, uma 

vez que a cena em que Suzana explica sua situação à Vanja se alonga por algumas páginas 

sem que se enuncie sequer uma única vez o vocábulo morte. Contudo, logo depois, o que 

tinha apenas sido sugerido irrompe com todas as letras: “Minha mãe morreu como avisou que 

ia morrer e não demorou como avisou que não demoraria” (p.54).  

Em suma, Adriana Lisboa trabalhou a cena de tal forma, que a moribunda quase sofre 

um processo de silenciamento, mas não no sentido da negação. Aparentemente, o texto parece 

transformar-se em metonímia do interdito mencionado por Philippe Ariès, corroborado por 

Michel Vovelle, e anteriormente, já destacado por Sigmund Freud:  

 
Para quem nos ouvisse, naturalmente nos dispúnhamos a sustentar 

que a morte é o desfecho necessário de toda vida, que cada um de nós deve à 
natureza uma morte e tem de estar preparado para saldar a dívida, em suma, 
que a morte é natural, incontestável e inevitável. Mas na realidade nós 
agimos como se as coisas fossem diferentes (FREUD, 2010, p.230).  

 

Nesse sentido, o narrador denuncia: “Suzana, a mãe, fala pouco” (p.52).  A dificuldade 

de se falar sobre a morte faz com que, momentaneamente, a narrativa em primeira pessoa, que 

caracteriza Azul-corvo, transforme-se: a palavra é entregue a um narrador neutro. O silêncio 

da mãe e da filha, em alguma medida, simboliza o constrangimento cada vez maior que os 

vivos demonstram ao lidar com a morte nas sociedades ocidentais contemporâneas. Embora 

Suzana ainda consiga enunciar algumas poucas frases, elas são meros circunlóquios. De sua 

própria boca não ouvimos a palavra morte.  

 O leitor não é informado dos detalhes de sua doença. Sabe-se apenas que a sua vida 

está prestes a se esvair. O próprio texto procura reproduzir em seu corpo a sensação desse 

acelerado escoar, desse esgotamento sumário, já que entre as explicações e a concretização da 

morte não chegam a existir sequer quatro páginas completas, como se também os signos 

linguísticos estivessem correndo contra o tempo. A narração é bastante contida em relação aos 
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detalhes da morte que se aproxima. Ademais, não há nenhum excesso ou transbordamento de 

pesar, apenas uma inevitável tristeza que fica em suspenso, mas pairando sobre as 

personagens. Com essa abordagem, Adriana Lisboa esquiva-se da armadilha de apelar para 

um tom lacrimejante. Por outro lado, não deixa de enfrentar a finitude.  

 A iminência da morte é tratada de modo o mais prático possível. Não se discutem os 

sentimentos de Suzana em relação à certeza de seu fim. Mas o que ela ou o narrador poderiam 

acrescentar, uma vez que como explica o filósofo Edgar Morin: “A ideia de morte 

propriamente dita é uma ideia sem conteúdo, ou melhor, cujo conteúdo é o vazio sem fim. Ela 

é a mais vazia das ideias vazias, pois seu conteúdo é o impensável, o inexplorável (...)” 

(MORIN, 1997, p.33). Nesse sentido, silenciar não significa negar. Parece mais uma tentativa 

de reflexão sobre a própria vida. O que foi vivido. E o que ainda há a viver.  

Suzana parece enfrentar a súbita aproximação da morte com certo equilíbrio, chegando 

a mostrar-se, em alguma medida, contida em relação à sua própria perda, fato que pode ser 

considerado até inesperado caso se pense, como se discutirá alhures, que tudo indica que ela 

tenha uma personalidade controladora. Talvez consiga calar a dor, o desespero e o medo 

exatamente pelo peso da responsabilidade de ter decidido criar a filha sozinha, sem deixar que 

ela tivesse qualquer contato ou notícia do pai. De algum modo, tem consciência de que 

precisa ser forte, pois tem de ser um exemplo para Vanja até o final. Percebe-se que nem a 

proximidade da morte fez com que Suzana mudasse qualquer aspecto da sua decisão de 

manter a filha longe de seu pai biológico. Ela mostra-se firme em relação às suas decisões 

pretéritas. Nesses casos, não é incomum que a aproximação da morte faça com que as pessoas 

reconsiderem determinadas atitudes. Mas, não Suzana. Ela não parece arrependida de nada.  

Provavelmente, como sabia que Vanja não poderia contar com mais ninguém, já que 

ela chamou para si a voz da lei, tradicionalmente atribuída à figura paterna, deve ter 

procurado manter-se firme. Se ela fraquejasse, chorasse ou se desesperasse logo quando não 

poderia mais estar por perto o que seria da filha? Por isso mantém-se no controle da situação 

até o fim. É uma inferência que se pode fazer com base na firmeza das decisões anteriores que 

tomou ao longo da vida. Ela não é mulher de voltar atrás em suas resoluções.  

Apesar de toda complexidade envolvida na relação entre Vanja e Suzana, o texto não 

deixa de manifestar uma postura de enfrentamento da finitude. Em outros termos, fornece 

uma visão da morte e do morrer por um ângulo distinto daquele que normalmente se esperaria 

na contemporaneidade, em que a primazia do ter, em geral, provoca muito barulho, muito 
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choro, ante uma perda inexorável. Suzana mostra-se mais preocupada com o sofrimento da 

filha do que com o seu próprio destino. 

Por exemplo, não há nela uma atitude de desespero e lamentação como na senhora 

aristocrata do conto Três Mortes, de Liev Tolstói, que mesmo desenganada pelos médicos 

ainda não aceita a chegada da morte, recrimina o marido por não a ter levado para ser tratada 

no exterior e por não trazer-lhe uma espécie de curandeiro. Desespera-se diante do abismo, 

recusando-se, aflitivamente a morrer, pensando apenas na sua perda, sem se preocupar com a 

dor dos que ficam. Destaca-se que é uma morte que ocorre em casa, já que se trata de um 

período anterior ao advento da hospitalização. O conto foi escrito em 1858: 

  
 – Nenhum deles se importa comigo – disse. (...) Eles estão bem, o 

resto não tem importância. Oh, meu Deus! (...)  
– As crianças estão com saúde, eu não.   
– “Meu Deus! Por quê” ela dizia, e as lágrimas corriam ainda mais 

intensas  (TOLSTÓI, 2010, p.34-35). 
... 
 
– Eu sei que minha vida está por um fio; sei que se meu marido 

tivesse me escutado antes, eu estaria na Itália agora, e, quem sabe, poderia 
ser verdade, eu estaria curada. Todos lhe diziam isso. Mas o que há de se 
fazer? (...)  

– Quantas vezes eu disse que esses médicos não sabem de nada; 
existem remédios caseiros que curam tudo... Escuta o que o padre disse... o 
homem simples... Mande buscá-lo.  

                                        – Pra que, minha querida?  
                                        – Meus Deus, ninguém quer entender!  (TOLSTÓI, 2010, p.42-43). 

 
 

Na narrativa de Vanja, a opção pelo silêncio em relação aos sentimentos de perda de 

Suzana parece bastante acertada. Como a moribunda não é a narradora da trama, não há a 

oportunidade de se ouvir o relato da boca de quem está ciente da iminência da morte. Se fosse 

dada voz para que Suzana falasse nesses momentos extremos, de certa forma, estaríamos 

diante do que Walter Benjamin considera uma verdadeira narrativa, porquanto no texto “O 

narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov.” ele afirma que:  

Ora, é no momento da morte que o saber e a sabedoria do homem e 
sobretudo de sua existência vivida – e é dessa substância que são feitas as 
histórias – assumem pela primeira vez uma forma transmissível. Assim 
como no interior do agonizante desfilam inúmeras imagens – visões de si 
mesmo, nas quais ele se havia encontrado sem se dar conta disso –, assim o 
inesquecível aflora de repente em seus gestos e olhares, conferindo a tudo o 
que lhe diz respeito aquela autoridade que mesmo um pobre diabo possui ao 
morrer, para os vivos em seu redor. Na origem da narrativa está essa 
autoridade. (BENJAMIN, 1996, p.207-208)  
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Assim, ainda que Walter Benjamin, ao discutir as transformações sofridas pela ideia 

da morte ao longo dos séculos, esteja, na verdade, falando sobre os antigos contadores de 

histórias, seria possível vislumbrar uma fração deste poder personificado na figura da mãe da 

narradora? No caso da personagem aristocrática de Tolstói, que se desespera, chora e  

lamuria-se diante da morte certamente já não há de se falar em sabedoria alguma. Ela está 

morrendo exatamente no momento em que a morte, segundo Philippe Ariès, começa a se 

tornar um tabu, ou seja, meados do século XIX, um momento de transição.  

Mas o que dizer do caso de Suzana no final do século XX? Em uma das suas poucas 

falas em discurso direto ela diz: “– Vanja, vamos na rua tomar sorvete” (p.51). Com essa 

estratégia, em alguma medida, tenta tirar o peso da situação, ainda que ela própria deva estar 

massacrada diante da rápida aproximação de sua morte. Ou seja, no fundo, o mal-estar 

continuará lá de qualquer modo, fazendo com que ela talvez sinta até uma pontada de 

arrependimento por ter tornado a filha tão dependente dela.  

Todavia, ainda assim, Suzana tenta manter o controle da situação: “Ela explica. Fala. 

Depois ouve. Responde a todas as perguntas. As perguntas não acabam, até que acabam” 

(p.53).  Dentro de duas possibilidades, procura amenizar a dramaticidade da situação, passa 

confiança “tudo vai ser como antes”. Faz concessões: “Posso dormir na sua cama, Vanja 

pergunta. Suzana diz que sim” (p.53). Em suma, dá apoio, carinho e compreensão. E a própria 

Vanja reconhece o mérito da sinceridade da mãe: “Seria uma espécie de traição se a doença 

me chamasse a um canto e dissesse, com seu copo de uísque na mão: ei, vem cá, você sabia 

que...” (p.54).  

Mas até que ponto Suzana poderia alongar seu discurso, sem torná-lo oco e vazio? E 

até que medida se poderia ainda confiar na linguagem como transmissora de supostos 

saberes? No contexto do romance contemporâneo, em alguma medida, a estratégia do 

discurso indireto talvez seja mais apropriada. Se não é mais possível comunicar aquela 

sabedoria de que nos fala Walter Benjamin, ao menos assim exprime-se a consciência de que 

se vive em um tempo em que não há mais certezas, em que o sujeito está fraturado e que nem 

mesmo um moribundo é capaz de exprimir alguma dose de sabedoria, pois o ser humano é 

múltiplo, fragmentando e não sabe exatamente quem é.  

Depois que a teoria do inconsciente expôs os limites do homem, que sequer tem 

controle sobre a sua própria mente, que não pode controlar o seu próprio eu, que a qualquer 

momento pode ser dominado por uma pulsão de vida e de morte, como não desconfiar de 

todas as outras supostas certezas ou sabedorias? Que certezas pode haver em um mundo 
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depois que Karl Marx denunciou ser o homem apenas um joguete na mão de um sistema 

econômico em que predomina a exploração do homem pelo homem? Parece que ruíram as 

crenças de que não há limites para o ser humano. Ademais, como arremata Octavio Paz, “a 

concepção da história como um processo linear e progressivo se mostrou inconsistente”. 

Afinal, “sua ruptura revela uma fratura no próprio seio da consciência contemporânea” (PAZ, 

2013, p.155).  

Nesse viés, qualquer coisa que não fosse o silêncio só poderia gerar ainda mais 

desconfiança. E se alguns críticos desconfiam da escrita de Adriana Lisboa, ela responde com 

o silêncio. Afinal, como destaca Luciene Azevedo, em Estratégias para enfrentar o presente: 

a performance, o segredo, a memória,  “Nas histórias de Adriana Lisboa é possível ler o 

elogio do silêncio, a observação do prosaico, o cultivo de um olhar contemplativo que semeia 

nas narrativas a expectativa de algo a ser revelado” (AZEVEDO, 2004, p.104). Vale ressaltar, 

que em Azul-corvo, se o leitor não estiver bem atento poderá perder parte da complexidade da 

narrativa, que não se entrega facilmente a uma leitura superficial, como se verá ao longo deste 

trabalho.  

Por ora, basta destacar que funciona bem o artifício de ocultar os sentimentos de 

Suzana. Praticamente, não ouvimos sua voz. Assim, o pesar por sua perda é mediado pelo 

filtro do narrador. Apenas uma ou outra vez, a voz de Suzana desponta em discurso direto. 

Mas essas falas são bastante contidas e pontuais: “Tem uma coisa que preciso contar” (p.52). 

Dessa forma, a autora consegue retirar qualquer excesso de sentimentalismo que uma situação 

como essa poderia gerar, já que se trata de um tema que facilmente pode descambar para a 

redundância, a demasia.  

A autora consegue fugir do tom piegas, desconstruindo críticas anteriores que 

enxergavam em sua escritura certa “falta de espontaneidade” que fazia com que a 

“sensibilidade e simplicidade feminina muitas vezes” chegasse “ao leitor como um bordado 

domesticado, no limite da saturação e do exagero” (SCHØLLHAMMER, 2009, p.136). 

Parece que o recurso de criar certas lacunas e alguns silêncios trouxe para a narrativa a 

“espontaneidade e algum fulgor do imediato e de algo que surpreenda”, como pedia Karl Erik 

Schøllhammer. E tudo leva a crer que conseguiu isso logo ao tratar de um tema que 

facilmente poderia pender para a prolixidade.  

Em Azul-corvo, não se encontra nenhum pormenor sobre a doença ou a morte de 

Suzana. Não se tem notícia se ela foi hospitalizada antes de perecer ou se morreu em casa. 

Não se sabe como foram seus derradeiros momentos de vida e se Vanja os acompanhou de 
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perto. Também se ignora se a menina pôde assistir ao sepultamento. Em relação a esses 

aspectos, é como se Adriana Lisboa tivesse se aproveitado do interdito que envolve o tema em 

seu texto, explorando-o como uma estratégia de construção do romance. Esse modo lacunar 

de tratar do assunto é impactante, pois deixa o leitor atordoado, sem chão. Cheio de dúvidas e 

incertezas como se ele mesmo tivesse que dar respostas para questões tão complexas como a 

própria morte, que, como visto, é uma fonte inesgotável de espanto.  

Além disso, ao calar sobre os detalhes mais dolorosos, a autora pode ter buscado 

preservar a imagem de uma Suzana ainda cheia de vida.  Por que fazer Vanja entrar em 

contato com imagens mais densas e opressivas em um momento já bastante desarticulador? 

“A desordem que é biologicamente a putrefação futura, que como o cadáver presente é 

imagem do destino, carrega em si mesma uma ameaça” (BATAILLE, 1987, p.31).  

Já abalada pela morte, isso só agregaria ainda mais peso à situação. Assim, ao optar 

por uma memória seletiva, prefere preservar os momentos em que as duas efetivamente 

viveram juntas. Ou seja, apaga-se a morte e acende-se a imagem de Suzana que segue 

luminosa na memória de Vanja. É o modo que Adriana Lisboa encontra para dar um salto ágil 

e imprevisto sobre o peso do mundo, mostrando que sua escrita cultiva o segredo da leveza 

(CALVINO, 1990, p.24).  

 Por outro lado, quando Fernando morre, Vanja está com mais de vinte anos de idade. 

Ela comenta brevemente não só os últimos instantes de vida do ex-guerrilheiro como também 

alguns detalhes de sua breve agonia e sepultamento. “Eu o enterrei, um ex-Fernando debaixo 

do chão. E junto com ele, sua ex-vida, suas ex-memórias que, por mais que ele 

compartilhasse, seriam sempre e somente suas e de mais ninguém” (p.216). Será que a 

diferença de tratamento estaria relacionada com a própria idade e vivência da narradora? A 

morte de Fernando já não traz em seu bojo o pesadume que havia na de Suzana. Vanja, já 

adulta, assumiu pessoalmente todas as providências do enterro, mostrando-se mais apta para 

lidar com a finitude. Aqui não se percebe qualquer indício de interdição da morte.  

A postura de Vanja talvez venha do áspero aprendizado que teve na época da morte de 

sua mãe. Afinal, apesar da resistência que as pessoas têm de falar da morte, Suzana superou 

suas próprias dificuldades e pôs a filha a par de sua situação, embora as minúcias dessa 

conversa não tenham sido repassadas para o leitor. Há apenas uma rápida e superficial suma 

do modo como o tema foi abordado: 

 

Minha mãe falou com calma, com cuidado e seriedade, e eu guardei 
a informação como uma peça de roupa que você só usa de tempos em 
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tempos (...). Ela sabia que eu precisava daquela informação. E ela própria 
não ia se perdoar se não me contasse em primeira mão o que seria evidente e 
autoexplicativo muito em breve. Se eu me inteirasse dos fatos não através 
dela mas de sua doença (...) (p.53).  

 

Em Azul-corvo, fica evidente que não havia na família de Vanja uma filosofia de 

preparação prévia que a capacitasse para o enfrentamento da morte, tanto que a conversa entre 

mãe e filha não foi capaz de tornar o luto mais leve. Talvez Suzana não tenha tido tempo 

suficiente para preparar Vanja verdadeiramente. Ou então nem ela própria soubesse como agir 

diante da situação, pois, conforme lembra Maria Moura Verdade: “A questão da 

conscientização da morte não costuma ser feita de maneira muito clara, sendo comum causar 

espanto e desconforto, devido a repercussões da negação da morte nas subjetividades, 

intrassubjetividades e intersubjetividades” (VERDADE, 2006, p.34). Mas, pelo que vimos em 

relação à morte de Fernando, Vanja parece ter aprendido a lição e alcançado outro patamar 

em relação ao modo de encarar a morte, embora ainda fosse tão jovem.  

Portanto, em relação à figuração da morte em Azul-corvo, pode-se dizer que Adriana 

Lisboa soube trabalhar com habilidade a questão do tabu. Inicialmente, parece seguir pela via 

habitual da negação. Contudo, trata-se de um artifício capaz de potencializar a reflexão sobre 

um dos maiores temores do ser humano, mostrando que é possível superá-lo pela observação 

da vida já que para o ser humano a morte é apenas um devir.  
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3.4 A morte inventada 3  

 

Por mais que o desaparecimento de Suzana seja o marco inicial do romance e 

transforme-se em um dos pilares da narrativa, o drama da mortalidade funde-se com a 

desarticulação familiar. A “morte inventada” de Daniel, ou seja, o apagamento da figura 

paterna levada a efeito pela mãe de Vanja é um assunto intrincado que complexifica ainda 

mais a narrativa de Adriana Lisboa e pode nem ser percebido por muitos, em um primeiro 

momento, uma vez que Suzana usa algumas estratégias típicas e sutis do fenômeno da 

alienação parental, prática que vem crescendo proporcionalmente à medida que o modelo da 

família patriarcal vem ruindo. O assunto começou a ser abordado inicialmente na América do 

Norte com base nos estudos pioneiros de Richard Gardner em 1985.  

Em torno dos anos de 1960, no bojo do movimento feminista, as mulheres começaram 

a lutar pelos seus direitos e questionar as instituições familiares e a divisão do trabalho, que se 

baseava em um determinismo biológico. A mulher ficava responsável pela casa, já que, 

supostamente, possuiria instinto materno e estaria capacitada a garantir à criança um 

desenvolvimento saudável. O modelo foi contestado e passou-se a pleitear o direito de a 

mulher estudar e ter uma carreira profissional. Assim, surgiram questionamentos sobre a 

maternidade, o casamento, as relações homem-mulher e o direito de igualdade entre os 

gêneros.   

Nesse contexto, “na década de 70 uma lei permitindo o divórcio ‘sem culpa’ 

desencadeou nos Estados Unidos uma quantidade de divórcios sem precedente acarretando 

uma escalada de conflitos sobra a guarda dos filhos” (GOMES, 2014, p.28). O período de 

mudança foi complexo, gerando muitos traumas na instituição familiar. Como tentativa de 

solução do problema, criou-se a lei de “guarda compartilhada”, pois se constatava que já nos 

anos 1980 havia uma série de casos de pais que não admitiam ficar sem os filhos, o que 

provocou uma série de eventos de desvio de afeto.  

Ou seja, um dos genitores manipulava a situação de maneira a que o outro fosse 

privado do convívio com a criança. Surgia a alienação parental, que, com o avanço das 

pesquisas, constatou-se que já fora percebida até antes do período mencionado, pois: “Desde a 

década de 1940 é descrito o conceito de um dos pais tentarem separar a criança do outro 

                                                 

3 Morte Inventada é o título do documentário de Alan Minas que trata de alguns aspectos da complexa  

problemática da alienação parental.  
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progenitor, como forma de castigo pelo advento do divórcio” (GOMES, 2014, p.30). Mas foi 

Richard Gardner o primeiro a considerar o assunto mais a fundo, pesquisando-lhe os detalhes 

e especificidades.  

No Brasil, o fenômeno começou a ser discutido bem mais tarde, embora já fosse 

disciplinado por leis na Europa e nos Estados Unidos há mais de 25 anos. Em Azul-corvo, 

essa pode ter sido uma das razões que levou Suzana a voltar para o seu país natal, já que por 

aqui, naquela época, a prática não era sequer considerada ilícita pelo ordenamento jurídico.  

De todo modo, na trama aborda-se não só a morte física de Suzana como também a 

morte simbólica de Daniel, pois, pelas atitudes da mãe de Vanja, percebe-se que ela procedia 

como se o genitor da filha estivesse morto. Tanto que procurou afastá-lo de Vanja o quanto 

pode, obtendo sucesso pleno na empreitada até que fosse ceifada pela morte. No romance, 

nota-se pelo discurso de Vanja que Suzana nunca falava sobre Daniel e mesmo sabendo que 

morreria em breve não procurou alterar em nada o quadro de alienação parental estabelecido.    

Deve-se registrar que em Hanói também há um quadro de alienação parental, mas 

bastante diferente do vivenciado por Vanja. Na verdade, em ambas as obras, o fenômeno é 

trabalhado de maneira engenhosa, mostrando-se bastante camuflado e sem apresentar a face 

mais sórdida e cruel da campanha de difamação que normalmente surge nesses casos, em que 

um dos pais, geralmente o que fica com a criança, o chamado genitor guardião, aproveita-se 

do convívio para habilmente ir fomentando uma desvalorização daquele que não tem a guarda 

da criança.  

Em Hanói, Bruno, filho de Alex, pensa que é órfão. Seu pai teria morrido: “(...) 

daquela tal doença que às vezes levava os pais dos meninos pequenos antes da hora para um 

lugar agradável onde eles podiam passar as tardes jogando cartas e comendo pipoca com 

M&M’s” (LISBOA, 2013, p.56). Vê-se que Alex tenta suavizar a morte inventada do pai do 

menino. Todavia, o pai dele está bem vivo e chama-se Max. Inclusive visita Bruno, alegando 

ser um primo. O problema é que Max é casado e tem outros filhos.  

É um caso atípico de alienação parental, pois Alex não tenta afastar Max do filho e 

nem ele quer ficar longe dele. Nesses casos, embora todos acabem sendo vítimas, aqui Bruno 

é o maior prejudicado já que vai crescendo como órfão, mesmo tendo o pai vivo e mais ou 

menos próximo de si.  

Max dava algum dinheiro para ajudar Alex a criar o filho, mas não era muito. Ele até 

esboçou a hipótese de contar tudo à mulher e registrar Bruno como filho, mas Alex pediu que 

não o fizesse: “Deixe a sua família em paz. Você não vai se separar nem nós vamos viver 
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juntos nem nada disso (seu coração batucava dentro do peito).” Max ainda retrucou: “Mas a 

criança vai nascer sem um pai, foi o que ele disse.” Ela contra-argumenta: “Não vai ser a 

primeira nem a última (LISBOA, 2013, p.33).   

Em Hanói, o convívio com o moribundo David parece que transforma Alex, dando-lhe 

forças para, talvez, romper com o quadro de alienação e investir em um relacionamento com 

Max. Assim, a viagem que se imbrica no título e no enredo do romance, acaba por sugerir 

uma nova fase no relacionamento do casal. Nesse contexto, parece que há um final feliz para 

Bruno: “não fossem outros meninos querer Max para pai. Era a sua vez, agora” (p.232).  

No caso de Vanja a alienação é bastante diferente, pois ela só vai ter contato com o pai 

muito tempo depois e apenas porque a mãe morre. Se ela continuasse viva, talvez nunca o 

conhecesse ou pelo menos teria de esperar mais algum tempo até poder ir atrás dele, 

porquanto tudo leva a crer que Suzana seria contra ou pelo menos tentaria dissuadi-la do 

intento. Em Azul-corvo, o modo como a alienação foi realizada torna muito complexa a 

relação entre pai e filha. Mesmo depois que Vanja consegue encontrá-lo, percebe-se que o 

afastamento e a consequente falta de vínculos criou uma barreira tremenda entre eles.  É como 

se os laços de uma típica relação pai e filha tivessem se rompido quase por completo.  

É importante destacar que Suzana, anteriormente, também se valera da estratégia da 

morte simbólica em relação ao seu pai, Abner, o avô de Vanja. Mas, mesmo o matando 

simbolicamente, Suzana continuou carregando ao longo da vida um profundo trauma em 

relação aos homens. Isso provavelmente pode ter colaborado muito para transformá-la em 

uma mulher de atitudes contundentes em seus relacionamentos amorosos e quiçá esteja aí o 

gérmen da alienação parental posterior. Este aspecto será aprofundado mais adiante.  

Pode-se dizer que um dos pontos fortes de Azul-corvo é exatamente a sutileza com que 

trata da dificuldade do ser humano em lidar com o tema da mortalidade. Não só em seu 

aspecto mais usual de termo da vida devido à impossibilidade do organismo manter-se em 

funcionamento como também nas mortes decretadas por rompimentos definitivos entre os 

vivos por atritos de convivência.  

Com a repentina morte de Suzana, Fernando, seu ex-marido, que tinha registrado a 

menina como se fosse sua filha, a pedido dela, mesmo depois de estarem separados, vê-se, de 

súbito, atrelado à vida de Vanja, a quem só vira duas vezes quando ela ainda era bebê: 

“Oficialmente, Fernando era meu pai e meu guardião” (p.68). Mas, na verdade, só após a ida 

da adolescente para os Estados Unidos é que ele tornou-se responsável, de fato, pela guarda.  
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Mesmo assim, Vanja era apresentada na vizinhança como uma sobrinha. Contudo, 

lentamente, vai conquistando o desiludido coração do ex-guerrilheiro.   

Embora a menina não tenha muitas informações sobre o seu pai biológico, sabe que 

Fernando efetivamente não é o seu genitor: “Quando minha mãe engravidou de meu pai de 

verdade, um americano, sumiu da vida dele” (p.68). Portanto, Vanja não ignora que Suzana é 

a responsável por ela não ter tido um pai por perto. Se ele seria um pai verdadeiramente 

presente não há como saber, mas a atitude materna sepultou qualquer possibilidade de Daniel 

participar da vida de Vanja desde o início. Não há explicações claras sobre os motivos que 

levaram a genitora a agir dessa forma. Tudo é nebuloso e vago quanto ao tema.  

Apesar de tudo, parece que a orfandade parcial não tinha se tornado uma demanda na 

vida de Vanja até o momento da morte da mãe. Mas por que apenas nesse momento? 

Enquanto viva, tudo leva a crer que Suzana conseguia calar todo interesse ou curiosidade da 

menina acerca do pai.  Tal situação sugere que possa ter havido ali um quadro de alienação 

parental, que “se caracteriza por uma ligação de acentuada dependência e submissão do 

sujeito criança/adolescente ao genitor que detém sua guarda, o qual dificulta ou impede seu 

contato com o outro genitor, causando, consequentemente, o afastamento e o desapego entre 

eles” (DUARTE, 2013, p.148).  

No caso de Vanja, há evidências de que Suzana impediu definitivamente qualquer 

contato entre Daniel e a filha ao não avisá-lo da gravidez. Segundo a própria menina: “Eu 

desconfiava que Daniel não desconfiava ter uma filha chamada Vanja” (p.95). Em outro 

momento, a narradora afirma, com todas as letras, que Suzana “não queria vínculos com o 

verdadeiro pai da sua filha” (p.69). Por conseguinte, a decisão foi tomada unilateralmente e 

não porque Daniel tenha se recusado a assumir as responsabilidades advindas da paternidade.   

É importante destacar que, quando Vanja é questionada por Fernando sobre o porquê 

de nunca ter procurado saber notícias do pai enquanto Suzana ainda era viva, ela explica: 

“Porque acho que ela não ia querer me dizer. Não sei” (p.97). Assim sendo, parece que Vanja, 

de alguma forma, sabia da prevenção de Suzana quanto ao seu pai e preferia não confrontá-la. 

Aliás, em outras passagens da narrativa a menina revela, enfaticamente, que evitava contrariar 

a mãe: “era melhor eu não me meter” (p.37). É possível que todo esse temor não seja 

infundado, pois “para o genitor alienador ter o controle total de seus filhos é uma questão de 

vida ou de morte. Esse genitor não é capaz de individualizar, de reconhecer os filhos como 

seres humanos separados de si mesmo” (MOTTA, 2012, p.38). Nesse contexto, será que 

Vanja temia ser castigada, como o heroico coelhinho Peter, caso se opusesse às decisões de 
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Suzana? E por isso adotava a postura comportada dos coelhos Flopsy, Mopsy e Cotton-tail, 

como vimos, quando se discutiu a postura de Suzana em suas aulas de inglês e espanhol para 

a filha? 

Uma leitura atenta indica que há algo de muito suspeito em relação a esse apagamento 

da figura paterna. Por que apelar para Fernando registrar a menina como se fosse o genitor 

estando o seu pai biológico vivo?  O que é irrefutável, segundo a própria declaração da 

narradora, é que Suzana não queria Daniel perto delas.  A psicóloga e psicanalista Maria 

Antonieta Pissano Mota comenta que as mães que apelam para a prática de atos de alienação 

parental são super protetoras: “A exclusão que fazem do pai, da vida das crianças, atinge 

níveis muito altos e as medidas de exclusão do pai antecedem a separação e podem não só 

retroagir ao início da vida das crianças, mas por vezes alcança a própria gravidez” (MOTTA, 

2012, p.40).  

Esse é o quadro tematizado em Azul-corvo. Como o relacionamento entre Suzana e 

Daniel é cercado de muito silêncio, não há como garantir os motivos que a levaram a tomar 

tal medida, mas apenas suspeitar que pudessem ter alguma relação com o seu passado e o 

estranho hábito de sumir da vida dos homens. De qualquer modo, decide sozinha o futuro da 

menina, baseando-se apenas em suas próprias opiniões sobre o pai de Vanja, não levando em 

conta que “é essencial a presença diuturna e vigilante de ambos os pais no período de 

formação da personalidade de seus filhos, transmitindo-lhes valores e preservando os laços de 

afetividade que apenas o convívio alimenta” (SOUZA, 2012, p.8). Devendo-se considerar 

ainda que:  

Mesmo que a guarda seja exercida unilateralmente, o poder familiar cabe a 
ambos os genitores, casados ou não. É comum assistirmos a um verdadeiro 
vilipêndio da essência do poder familiar quando o guardião monopoliza em 
suas mãos as decisões que dizem respeito à vida dos filhos, recusando a 
participação do não-guardião nessa tarefa (Idem, p.7).  

 

Ainda que o relacionamento entre Suzana e Daniel não tenha dado certo, é discutível  

a decisão unilateral de transformar Vanja em uma “órfã de pai vivo”. O trauma e a dor 

causados à menina são tão grandes que, ao final de seu relato, quando se pergunta se teria 

mudado alguma coisa na sua vida, Vanja, como visto, opta por uma reescritura que deleta a 

alienação parental, fazendo com que Fernando tivesse ficado como seu pai não apenas no 

papel, mas na prática, passando a viver com ela e a mãe desde quando a narradora era recém-

nascida. Assim, ela teria tido, na prática, um pai sempre presente em sua vida. E não apenas 

um estranho que a gerou e ficou anos e anos sem sequer saber que era pai de Vanja.  
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Em suma, o importante para ela era ter um pai. Fosse ele o pai biológico ou não. O 

fundamental era que essa pessoa assumisse esse papel no dia a dia desde sua infância. Afinal, 

“os elementos pai e mãe são utilizados para se referirem a quem cumpre a função de pai e 

mãe, não necessariamente ao pai e à mãe biológicos. São referentes à família que constitui a 

realidade psíquica do sujeito, ao sentido dado por ele a essas relações” (MONTEZUMA, 

2013, p.101).   

O desejo de reescrever sua vida mostra a carência de Vanja e como a alienação 

parental foi traumática. Mesmo depois de conhecer o verdadeiro pai, ela não se identifica com 

ele, devido à falta de convivência. É plausível supor, como faz crer o episódio da reescritura 

de sua vida, que preferia que Fernando tivesse assumindo de uma vez o papel de pai, o que é 

explicável já que ela conviveu mais com o ex-guerrilheiro do que com o próprio genitor. Por 

isso, se tivesse a oportunidade de passar a limpo sua vida, excluiria Daniel e inseriria 

Fernando.  

Pode-se dizer que a atitude de Suzana foi desfavorável para o próprio desenvolvimento 

ontológico da menina, porque criou lacunas que talvez não possam mais ser supridas. Como 

se vê no caso, mesmo quando Vanja consegue encontrar o pai, o afastamento e a falta de 

convívio por mais de treze anos pesam demais. Parece difícil que ela e Daniel consigam 

desenvolver uma autêntica relação de pai e filha depois de tudo, pois a “síndrome da 

alienação parental é uma doença psicológica devastadora que compromete o presente e o 

futuro da criança” (GOMES, 2014, p.42).  Como destaca Stefania Chiarelli, a alienação 

parental abordada em Azul-corvo inscreve este romance no rol de “narrativas que tematizam a 

ausência de um pai, e, de certa, forma, um espaço vacante deixado pela falta dessa ordem e 

dessa lei” (CHIARELLI, 2014, p.3).  

Em casos de alienação parental, não é raro que as crianças sejam levadas para países 

diferentes daquele em que vive o genitor alvo. Com essa estratégia, é mais fácil para o 

alienador manter o controle da situação, já que a instalação da alienação demanda tempo para 

se consolidar. Portanto, é possível que mesmo a decisão de Suzana de voltar ao Brasil esteja 

relacionada com a intenção de manter Vanja longe de Daniel.  

Sem dúvida, a viagem praticamente inviabilizaria qualquer tentativa de aproximação 

entre pai e filha ou mesmo a eventual possibilidade de que algum conhecido, parente ou 

amigo de um deles descobrisse o encobrimento da paternidade e se intrometesse no assunto e 

denunciasse o caso, que inclusive é regulado nos Estados Unidos e em outros ordenamentos 

jurídicos pelo mundo para evitar que um dos genitores abuse de seu poder familiar. No Brasil, 
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a prática passou a ser regulamentada apenas a partir de 2010, demonstrando que o alcance do 

problema já extrapolou os limites privados da família.  

No romance, apenas a morte de Suzana é que alterou o quadro, pois ela já não estava 

presente para articular nenhuma estratégia de manipulação. Em relação à postura de Daniel 

sobre o caso, a narrativa é bastante obscura e lacunar. Como visto, o texto fornece elementos 

indicativos de que nem ele nem a família sabiam de nada. Nesse sentido, destaca-se a surpresa 

de Florence quando recebeu a notícia trazida por June e Fernando de que tinha uma neta, cuja 

mãe nascera no Brasil, mas que acabara naturalizando-se norte-americana.  

Todavia, em Azul-corvo, não se vê Vanja recriminar a atitude de Suzana e muito 

menos nutrir alguma espécie de ressentimento em relação ao pai que, como não sabia de nada, 

não deveria mesmo ser responsabilizado. Mas, sem dúvida, a decisão unilateral de Suzana 

trouxe consequências negativas para a vida da narradora. Afinal, o simples fato de ter sido 

criada sem qualquer contato com o pai durante todos aqueles anos certamente trouxe prejuízos 

para sua formação, “levando ao rompimento de vínculos parentais, inserindo a criança em um 

universo imaginário de afastamento e abandono emocional, prejudicando sua formação 

psíquica para sempre” (GOMES, 2014, p.23). Uma consequência evidente desse processo de 

alienação é a extrema dependência que Vanja nutria em relação à Suzana. A própria 

dificuldade de elaboração do luto pode ser visto como uma consequência desse apego 

desmedido.  

Por outro lado, percebe-se que, apesar dos esforços de Suzana em suprir a falta da 

figura paterna, a ausência era uma situação incômoda para Vanja, tanto que logo que superou 

a fase de luto mais pesado e se viu dona de seu destino fez de tudo para encontrá-lo. Mas, essa 

privação vivenciada na infância não pode mais ser reparada. Restam apenas cacos de uma 

relação pai e filha. Por mais que sejam reunidos dificilmente comporão a integralidade desses 

laços no imaginário de ambos. Esse tempo de convívio usurpado não pode ser recomposto. A 

relação entre eles é tênue e fragmentária. “Estive algumas vezes com meu pai. (...) De tempos 

em tempos nos falamos por telefone” (p.218). De todo modo, apesar da distância geográfica, 

já que ele mora na África e ela nos Estados Unidos, ainda esboçam uma pálida aproximação.  

A morte da mãe ao menos fornece forças para que Vanja possa partir à procura do 

genitor, que, como se verá em outro ponto desta dissertação, tornou-se uma espécie de tesouro 

a ser encontrado no final do arco-íris. Nesse sentido, parece que ela concebe essa jornada 

como uma tentativa de acessar algo como “o tempo primordial, modelo de todos os tempos, a 

era da concórdia entre o homem e a natureza e entre o homem e os homens” (PAZ, 2013, 
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p.24). Para Vanja, essa espécie de idade de ouro seria um tempo mítico em que ela e seus pais 

pudessem viver juntos em harmonia. Algo que talvez se relacione com o próprio espaço em 

que se desenrolam os eventos de Azul-corvo, pois em artigo de 2010, para o jornal Rascunho 

Adriana comenta:  

Há pouco mais de três anos, uma sugestão do escritor Silviano 
Santiago me levou a abrir pela primeira vez um mapa buscando a localização 
do Novo México, um lugar no mundo inteiramente desconhecido para mim. 
Para parte dos americanos, é apenas a terra de cores intensas e desérticas que 
inspirou as pinturas de Georgia O’Keeffe –  suas flores, pedras, ossos de 
animais e paisagens secas. Um lugar exótico cravado no mítico sudoeste, que 
ocupa mais os imaginários do que os itinerários (LISBOA, 2010). 

 

Nesse viés, pelo menos para a protagonista o Novo México poderia se transformar em 

um local mítico em que ela pudesse finalmente encontrar o seu pai. Seguindo as pistas 

colhidas por June, o mapa daquela região também é aberto por Fernando e Vanja para 

programar uma viagem em que tentariam localizar Daniel. Assim, aquela região do sudoeste 

tornava-se um lugar mítico em que talvez fosse possível encontrar o elo perdido de sua 

biografia.  

Mas, no fundo, Vanja sabe que por mais mágico ou esotérico que o Novo México 

fosse, só é possível recompor o tempo de convívio perdido com o pai ou alterar a sua história 

de vida por meio da fabulação. Por isso, a reescritura desejada, que apagaria parte do seu 

passado existe apenas como sonho.  

Curiosamente, Vanja sequer responsabiliza Suzana pela angústia de não ter tido um 

pai por tantos anos, uma vez que “a alienação é um processo intrincado e paradoxal na medida 

em que o outro tanto nos aliena quanto nos constitui” (SILVA e RESENDE, 2012, p.26). 

Como manchar a imagem de Suzana, se ela foi sua única referência familiar por tantos anos? 

Ademais, o modo como foi construído o romance não nos autoriza a tirar conclusões 

definitivas, pois a trama é construída com muitas lacunas, sugestões, suposições.  

De qualquer forma, um dos aspectos mais críticos da alienação parental é a projeção 

dos problemas da relação entre os pais sobre a vida dos filhos. Nesse sentido, Elisa, a irmã de 

Suzana, comenta com Vanja: “Tudo bem, ela não queria nada com o seu pai, não era obrigada 

a ficar com ele, foi só uma aventura, sabe?” (p.66). Ora, de fato Suzana não estava obrigada a 

ficar com Daniel, porém a melhor opção talvez não fosse afastá-lo da vida da menina como 

fez, pois, desse modo, “os filhos são cruelmente penalizados pela imaturidade dos pais 

quando estes não sabem separar a morte conjugal da vida parental, atrelando o modo de viver 
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dos filhos ao tipo de relação que eles, pais, conseguirão estabelecer entre si, pós-ruptura” 

(SOUZA, 2012, p.7). Mas por que Suzana teria tomado uma atitude tão drástica? 

Os estudiosos do tema comentam que, muitas vezes, a alienação parental surge no seio 

de famílias desestabilizadas, sendo que, inclusive, o alienador de hoje pode ter sido vítima de 

abusos sexuais no passado. O quadro sugere que: “Normalmente estes pais alienantes 

apresentam desequilíbrio psicológico, vivenciam exclusão social devido ao estabelecimento 

de relações difíceis e necessitam assim da presença constante dos filhos, não podendo dividi-

los com ninguém” (SILVA e RESENDE, 2012, p.28). Com efeito, se for feita uma reflexão 

mais cuidadosa sobre a relação entre mãe e filha, percebe-se que Suzana procura sempre estar 

próxima à Vanja, inclusive fazendo questão de cuidar pessoalmente de alguns aspectos de sua 

educação como se vê em relação ao aprendizado do inglês e do espanhol que eram sua 

especialidade profissional.  

Em alguma medida, é plausível supor que a decisão de Suzana de não comunicar a  

gravidez a Daniel sinalize uma possível ruptura com o modelo de família patriarcal. Seria uma 

busca por um centro de equilíbrio pela formação de uma família monoparental. Assim, se o 

modelo familiar tradicional gerou traumas e rompimentos, Suzana buscou proteger a si e a sua 

filha em uma espécie de matriarcado, em que não há a presença de um provedor masculino. 

Fato que deixa Suzana como única responsável pela educação e sustento da menina, 

delegando apenas algumas tarefas domésticas à empregada contratada para auxiliá-la.  

Deste modo, pode-se dizer que Suzana não aceita o papel que lhe foi pré-definido pela 

sociedade e opta pela construção de uma família baseada em arranjos alternativos que são 

vistos com mais frequência na contemporaneidade. No seu caso, ela decide romper com 

Daniel por motivos que não ficam bem claros no romance. Mas, evidentemente, não queria 

que ele fizesse parte da família. Suzana também afasta o estigma de mulher abandonada, já 

que o rompimento foi decisão sua, ou seja, é uma atitude de rebeldia contra a clássica 

autoridade masculina.  

Por isso, há que se ter cuidado ao analisar a questão, pois facilmente podemos rotular 

essa família de desestruturada segundo os padrões tradicionais sem levar em conta que a 

família monoparental é uma das configurações válidas e possíveis dentro da atual conjuntura 

familiar. Por outro lado, não se pode abrir mão de uma visada crítica no sentido de que a 

ausência da figura paterna ainda gera lacunas na formação dos filhos.  

No bojo dessa questão, destaca-se que Vanja não só estranhava certos silêncios de sua 

mãe sobre o passado: “Minha mãe não falava muito das coisas que tinham acontecido na vida 
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dela antes. Antes de mim” (p.79) como também desconfiava de que houvesse muita coisa 

obscura em relação à sua família, ao lembrar as idas e vindas de sua mãe do Brasil para os 

Estados Unidos: “Por que, nesses deslocamentos, antigos amores sumiam do mapa, antigos 

amores transubstanciados em amizades sumiam do mapa. E pais sumiam do mapa” (p.77).  
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3.5 Tabu da morte ou do sexo? A lei do silêncio.  

 

Se em Azul-corvo a morte não se configura como um verdadeiro interdito, percebe-se 

facilmente que há determinados temas rondando o curso da narrativa como se fossem 

verdadeiras zonas cinzentas. Embora Vanja não exponha a questão de modo explícito – 

possivelmente por não saber de todos os detalhes – não nega que em sua família há muitos 

segredos: “Essa foi minha árvore genealógica até os treze anos de idade. Um homem e quatro 

mulheres em três gerações. Aritmética esquisita, amarrada como lenços coloridos dentro da 

cartola de um mágico” (p.36).  

Parece que a interdição gira em torno de relacionamentos inconfessáveis no âmbito 

familiar. Como afirma Roland Barthes, “a análise textual rejeita a ideia de um significado 

último: a obra não para, não se fecha; trata-se menos, portanto, de explicar ou mesmo de 

descrever do que entrar no jogo dos significantes” (BARTHES, 2004, p.285).  

Analisando como as peças foram estrategicamente dispersas no tabuleiro criado por 

Adriana Lisboa, pode-se dizer que há outros oponentes além da morte participando do jogo 

textual. No romance em tela, em alguma medida, o interdito é o sexo, ou, mais precisamente, 

as suas transgressões. A narradora, em sua “inocência”, fornece vários indícios de que pode 

haver vários significantes apontando para o tema do adultério e até mesmo para o incesto. A 

estranha genealogia de que nos fala Vanja indica que, de alguma forma, os homens acabaram 

sendo cortados da árvore genealógica.  

Vale a pena refletir sobre certa ambiguidade que ronda o nascimento de Elisa, tia de 

Vanja. “Elisa era a filha que tinha saído por acaso da barriga da empregada da mãe da minha 

mãe. Pai não havia na história. A mãe morreu no parto” (p.35). Como os únicos 

esclarecimentos sobre o caso são dados, de segunda mão, por Vanja, não se sabe se é possível 

crer totalmente nas tênues declarações que afastariam a hipótese de Elisa ser fruto de uma 

relação extraconjugal de Abner, pai de Suzana, com a empregada da casa. Assim, é por causa 

da morte prematura de sua mãe que Elisa acaba agregada ao seio da família.  

Como nas últimas linhas se falou em árvore e frutos, talvez seja produtivo pensar no 

significante “raízes”. Qual será o significado imbricado nesta explicação dada pela narradora: 

“Uma árvore genealógica à qual faltavam raízes e que em lugar de certos galhos tinha apenas 

gestos vagos, indicações, sugestões, deixa-pra-lás” (p.36). Ora, pelo menos metade da raiz 

donde vem Elisa está encoberta. Será que ela poderia vir da mesma que dá origem a Suzana?  
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Se assim for, pode-se entender por que o galho que representaria Elisa deve ser 

preenchido por “gestos vagos”. Como a mãe dela morreu no parto, talvez seja melhor explicar 

essa paternidade com “deixa-pra-lás”. Afinal, Maria Gorete se prontificou a assumir a menina, 

logo o problema está remediado uma vez que a criança não ficará abandonada. Então, para 

que ficar se questionando quem seria o pai? Talvez fosse melhor abafar o caso. Mas os 

significados são cambiantes e talvez as “sugestões” estejam apenas na cabeça maldosa do 

leitor.  

De qualquer forma, não menos cambiante, mas possivelmente grave parece ser o 

silêncio acerca do drástico rompimento entre Suzana e o seu pai, Abner. “Minha mãe cresceu 

no Texas. Um dia, e ela nunca me disse por quê, e eu de algum modo achei que não devia 

perguntar, rompeu relações com o pai e se mudou para o Novo México” (p.27). Como o 

objeto deste estudo é a morte, pode-se dizer com segurança que se trata de uma morte 

simbólica. Ao afastar-se do pai e decretar esse outro tipo de morte, evita qualquer 

possibilidade de se tornar uma parricida como a Maria Inês de Sinfonia em Branco.  

De fato, a quebra de relações entre eles foi tão drástica, que Suzana nunca mais falou 

com o pai. Essa ruptura se parece muito com uma fuga. “O desejo de fugir está muito próximo 

do desejo de tornar-se invisível. É um salto no vazio, um desespero e uma depressão extrema” 

(PIZÁ, 2013, p.297). E para Abner, Suzana tornou-se mesmo invisível, tanto que embora 

ambos morassem nos Estados Unidos, ela só ficou sabendo da morte dele, anos depois, por 

meio de Elisa, que, do Brasil, informou-a sobre a picada fatal dada por uma cascavel 

mortífera, cujo nome científico é Crotalus atrox, que, aliás, dá título ao capítulo em que se 

discute a genealogia da família.  

À primeira vista, esse título poderia ser explicado de modo singelo, mas o conjunto da 

obra não recomenda uma leitura tão superficial.  Na verdade, os títulos de Azul-corvo 

agregam significados mais sutis, que se entrelaçam com o enredo, fundindo poderosos 

simbolismos que subjazem toda a extensão da narrativa. 

O significado da designação Crotalus atrox liga-se não só a morte física de Abner, 

como também à sua morte simbólica. Em alguma medida, ainda em vida, Abner já estava 

morto para sua filha Suzana. Nesse sentido, Vanja comenta: “Minha mãe contava histórias 

sobre sua mãe. Sobre seu pai, falava apenas o indispensável” (p.35). A própria narradora, 

sempre tão curiosa e inquiridora, acaba por tornar o caso ainda mais obscuro, ao afirmar que 

achou melhor não perguntar o motivo que levou Suzana a romper relações com o pai.  
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É muito estranho Vanja não querer saber os detalhes dessa drástica decisão que 

envolvia importantes membros de sua família. Ela tinha medo das reações de Suzana? Afinal, 

a mãe não era tão franca que lhe permitia fazer qualquer pergunta? A narradora é bastante 

explicita quanto a esse detalhe: “Minha mãe sempre me respondia a todas as perguntas, de 

modo que a censura ficava sob minha responsabilidade: se eu não quisesse saber alguma 

coisa, que não perguntasse. Nem sempre foi uma decisão fácil” (p.54). Então, por que não 

perguntar? Ademais, questiona-se: por que o rompimento e a fuga?  

Conforme destaca a psiquiatra e psicóloga Maria Helena Mariante Ferreira:  

 

Os atos incestuosos se desenvolvem no interior da intimidade familiar, 
protegidos pelo segredo e pela lei do silêncio. Como características dessas 
famílias encontramos as confusões dos papéis familiares gerando mal-
entendidos nas relações, o que sustenta o segredo familiar. Também nelas 
encontramos uma escassez de redes de amizade, relações profissionais ou 
escolares e comunitárias, aumentando o isolamento e a possibilidade de 
apoio social e discriminação de condutas típicas ou atípicas (FERREIRA, 
2013, p.137). 

 

A família de Suzana possui algumas dessas características. Por exemplo, Maria Gorete 

também morreu cedo. “Aos nove anos de idade minha mãe já não tinha mais mãe, e foi para o 

Texas com o pai geólogo” (p.27). Após a mudança para o exterior, tudo leva a crer que a rede 

de amizades e as relações comunitárias da família tenham ficado bastante restritas, pois não 

há outros familiares morando nos Estados Unidos.  

 Além disso, no Brasil, eles tinham empregada doméstica. Sabe-se que na América do 

Norte apenas famílias muito abastadas é que podem dar-se tal luxo. Portanto, é provável que 

Suzana tenha assumido as tarefas domésticas, como se fosse uma verdadeira dona-de-casa, 

preenchendo o papel que seria ocupado por Maria Gorete, caso ela ainda estivesse viva.  

Eis aí um quadro de confusão de papéis familiares: se a filha acumula o papel da mãe 

na cozinha e na mesa da sala o que poderia acontecer no quarto? Vale lembrar que “o pai 

incestuoso e perverso está ausente de sua função paterna, não interditando nem proibindo 

nada” (BARBOSA, 2013, p.325).  

Em suma, apenas um fato muito grave é que teria o poder de decretar a morte de 

alguém que ainda estava vivo. Quanto mais no âmbito de uma família já tão reduzida pela 

morte prematura de Maria Gorete. Em meio a tantos silêncios, a melhor explicação Suzana dá 

a Fernando: “Ela disse que rompeu relações com o pai e se mudou para o estado vizinho sem 

um tostão. Um puto” (p.177). Ora, para se tomar uma atitude assim tão drástica, partir sem ter 
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os recursos mínimos para a sobrevivência é um forte indício de que se tratou de uma atitude 

imperdoável praticada pelo pai. Instaura-se entre eles o silêncio da ruptura. Suzana, mesmo 

depois de muitos anos, não é capaz de falar sobre o ocorrido. O não dito dá margem para a 

suposição de que a relação proibida tenha realmente ocorrido.   

Em alguns estados do Brasil, é comum se usar essa expressão “um puto” em referência 

a ausência de dinheiro. Mas é bastante curiosa a construção sintática que ela utilizou. No 

mínimo criou-se certa ambiguidade. Retomando o aludido jogo mencionado por Roland 

Barthes, na oralidade desse desabafo, a expressão poderia não enfatizar a ausência de 

dinheiro, que já havia ficado bem clara, mas ser uma frase dita com mágoa ou rancor, 

caracterizando o caráter do próprio pai. Se fosse uma expressão do contexto monetário, 

normalmente essa expressão seria dita nos seguintes termos: “... sem um tostão, sem um puto” 

ou “... sem um tostão. Sem um puto.” Mas isso é apenas um pequeno detalhe.  

O fragmento textual mais esclarecedor surge na fala da narradora: “Um dia ela contou 

de seu pai e do Texas, mas só uma parte” (p.177). Ou seja, parece que a outra parte é 

inconfessável, indizível. Como destaca Jeanne Marie Gagnebin, “o trauma é a ferida aberta na 

alma, ou no corpo, por acontecimentos violentos, recalcados ou não, mas que não conseguem 

ser elaborados simbolicamente, em particular sob a forma de palavra, pelo sujeito” 

(GAGNEBIN, 2009, p.35). Talvez algo assim explicasse os silêncios e as atitudes de fuga de 

Suzana.  

Se levarmos em conta todo o contexto do livro, principalmente o tema da árvore 

genealógica da família de Vanja e principalmente os “gestos meio vagos, indicações, 

sugestões, deixa-pra-lás” parece plausível supor que Abner não só pudesse ser o pai biológico 

de Elisa como também ter tentado violar a filha Suzana ou mesmo concretizado o abuso ao 

longo do tempo, até que, finalmente, a filha tivesse tido coragem para romper com ele. Como 

comenta a psicóloga e psicanalista Graça Pizá:  

O luto no incesto é o sofrimento maior porque a criança ou 
adolescente precisa matar aquele que continua amando, mesmo sabendo que 
esse amor está perdido para sempre. O sofrimento relacionado à perda do 
amor por si e pelo agressor produz um sentimento de aniquilamento 
psíquico, agravado pela perda de interesse no mundo exterior. Uma dor nua, 
absoluta, que impõe à criança ou adolescente a solidão, o emparedamento, o 
confinamento. Incesto e morte andam juntos, e é essa proximidade trágica 
que define os afetos secretos do incesto (PIZÁ, 2013, p.300).  

 

Assim, haveria uma relação intertextual entre Sinfonia em Branco e Azul-corvo, uma 

vez que esse tema, já fora abordado de modo mais explícito naquele que foi o segundo 
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romance de Adriana Lisboa. Lá o crime foi tratado de forma mais clara e sem espaço para 

dúvidas. O desfecho do caso só veio anos mais tarde com a morte física do pai incestuoso, 

levada a efeito por um empurrão da filha, que o jogou montanha abaixo, fazendo, tardiamente, 

justiça com as próprias mãos.  

Uma reflexão que se torna relevante surge na entrevista feita por Fernanda Vilar, já 

mencionada neste trabalho, mas que agora retorna para embasar o ponto que se discutirá a 

seguir. Destaca-se um aspecto extremamente importante sobre a construção de Sinfonia em 

branco que, em alguma medida, pode ter sido repensado para Azul-corvo. A jornalista 

pergunta:  

 

Nesse romance você explicou quase todos os segredos ao invés de apenas 
sugerir. Podemos adivinhar que a morte do pai não foi acidental e ainda 
assim você desvela em minúcia esse segredo, ou então a paternidade da filha 
de Maria Inês que pelos seus olhos claros já podíamos saber... Por que essa 
opção de esclarecer ao invés de sugerir? (VILAR, 2012).  

 

Não se discutem os méritos de Sinfonia em branco, mas o questionamento da 

jornalista é muito relevante uma vez que, de lá para cá, Adriana Lisboa tem optado cada vez 

mais pela estratégia da sugestão. Em sua resposta, a própria autora reconhece o valor da 

pergunta:  

 

   É uma boa pergunta. Acho que era importante para mim no 
final do livro ter uma sensação de fechamento. Realmente fazer saber mais, 
algo que eu não fiz em outros livros. Eu acho que hoje em dia eu tendo mais 
a finais em aberto, coisas que se sugerem, encontros que podem se dar entre 
personagens, e você fica no final sem saber. Eu acho que nesse romance, 
depois de tudo o que acontecia ali,  era importante dar esse alinhave, esse 
fechamento final (LISBOA, 2012).  

 

Superado aquele momento em que a autora acreditava precisar dar um “alinhave”, que 

de todo modo acabou projetando-a internacionalmente, percebe-se que sua escrita tornou-se 

mais econômica e precisa. E se em Azul-corvo há relação intertextual com um poema de 

Marianne Moore, pode-se dizer que Adriana Lisboa acabou por agregar algumas das 

estratégias da célebre poeta americana, tornando sua prosa ainda mais precisa. 

 Se muitos consideram Marianne Moore uma poeta difícil, pode-se dizer que a 

escritora ultimamente não vem facilitando a vida do leitor, pois, superada aquela necessidade 

de deixar tudo muito explicado, sua prosa tornou-se ainda mais instigante e atraente uma vez 
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que exige uma leitura atenta e a participação ativa do  leitor que fica responsável por 

preencher com imaginação, valendo-se de sugestões presentes no texto, algumas das lacunas 

cuidadosamente criadas pela autora.  

Nesse viés, se em Sinfonia em branco, todos os segredos foram revelados, aqui se sabe 

muito pouco, quase não há certezas, mas, por outro lado, há uma série de inferências a 

disposição do leitor. Se lá a solução foi empurrar o pai do alto da pedreira, aqui Suzana 

“resolveu” o caso com uma morte simbólica. Se houve incesto ou pelo menos uma tentativa 

não se pode saber ao certo. É como se a vivência se tornasse inenarrável, indizível pela carga 

de barbárie que carrega.  

O tema aparece apenas como um eco que praticamente se perde entre todo o silêncio 

que o cerca. A questão não é explicitada pelo texto. Sabe-se que algo de muito grave ocorreu, 

mas como assevera Graça Pizá, “o segredo de família esconde os afetos secretos, 

impenetráveis e misteriosos do incesto, afetos que são trancados através das gerações. O 

segredo de família é o silêncio que guarda a informação sobre o horror, o destino, a vida do 

incesto” (PIZÁ, 2013, p.297).  

Nesse sentido, será que Suzana talvez tenha preferido silenciar para que Vanja 

também não tivesse que herdar essa dor? Trancando, assim, o seu trauma atrás de uma espessa 

parede de silêncio. É possível que a alienação parental advenha do bojo dessa questão, uma 

vez que a decisão de afastar Daniel talvez fosse uma tentativa de que a própria Vanja não 

fosse vítima de um possível incesto no futuro. Ou seja, como se trata de uma ferida que não 

cicatriza nunca, é plausível supor que a dor seja tanta que, em uma tentativa inconsciente e 

desesperada, a mãe tenta proteger Vanja de perigos talvez imaginários, mas que o seu corpo 

provava que poderiam vir a se tornar dolorosamente reais.  

Em relação à opção narrativa de construir-se o suposto incesto sem que o ato seja 

sequer mencionado, Virgínia Maria Vasconcelos Leal apresenta instigante explicação:  

Certas violências – como o abuso sexual – solicitam tal expressão 
diferenciada, que não simplesmente as narre, uma vez que toda 
representação direta pode apenas sublinhar o referente central, e, mais uma 
vez sujeitar a personagem a mais uma violência: a do olhar voyeur do(a) 
leitor(a) (LEAL, 2010, p.81). 

 

É possível que Adriana Lisboa tenha optado por essa forma de construção. Assim, 

pelo menos salvaguardou Suzana da exposição explicita de sua dor. Se em relação a Abner e 

Suzana, a hipótese de incesto tentado ou consumado é plausível, estando bem embasada em 

indícios textuais, pelo menos as cenas mais cruas da violência não são vistas pelo leitor.  
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Em relação à figura de Abner, pode-se apontar uma ligação entre ele e o título do 

capítulo. Crotalus atrox é o nome científico de um tipo de serpente. Segundo o Dicionário de 

mitos literários, trata-se de: “Um animal mítico, particularmente ambivalente, que, como 

sabemos, a Bíblia só verá como a imagem do Mal, da Sedução, da Tentação” (BRUNEL, 

2005, p.133).  

 O contexto de um incesto é particularmente doloroso, pois “nessa violência há uma 

ausência paterna, um desamor, em que o pai não assume afetivamente a função paterna, 

anulando-se e destituindo-se do lugar de pai, passando a ocupar o lugar de ‘namorado’, e a 

criança ocupando o lugar genital que foi da mãe” (BARBOSA, 2013, p.325). Mas, em Azul-

corvo, de repente, Suzana, por algum motivo não aceita mais que ele ocupe esse lugar. Assim, 

nas palavras de Vanja: “Minha mãe gostava de romper relações com os homens e desaparecer 

de suas vidas. A tendência foi inaugurada ali, com meu avô geólogo” (p.27). Portanto, essa 

relação traumática a marcou indelevelmente. De todo modo, não se pode garantir o que de 

fato ocorreu entre eles, pois o texto deixa a questão em aberto.  

O certo é que a relação entre pai e filha relaciona-se de algum modo com a dificuldade 

de Suzana em relacionar-se com os homens, podendo refletir-se também na própria atitude de 

afastar Vanja de Daniel. Afinal, como explica o psicólogo Jorge Trindade, a alienação 

parental “é mais provável de acontecer em famílias multidisfuncionais. Quando uma família 

possui uma dinâmica muito perturbada, o problema pode se manifestar como uma tentativa 

desesperada de busca de equilíbrio” (TRINDADE, 2013, p.22). Assim, é possível que, 

influenciada pelo seu passado, Suzana opte por afastar os homens de sua vida e da de Vanja.  

Em relação ao pai de Suzana, ainda que o nome Abner signifique o “pai da luz” 

(GUÉRIOS, 1994, p.48), talvez ele não tenha conseguido resistir à tentação, à lascívia. 

Segundo o Dicionário de Símbolos, “(...) há algo de serpente no homem e, singularmente, na 

parte de que o seu entendimento tem o menor controle” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 

2009, p.814). Logo, se o juízo, a faculdade de avaliação não está no controle, é possível 

relacionar a própria imagem da morte simbólica do pai de Suzana a um momento em que ele 

tenha deixado se levar pelos instintos. Em relação à Elisa, de quem ele estava afastado por um 

continente, a relação nunca foi rompida. Será que isso ocorreu uma vez que, no caso dela, 

Abner não teria usurpado os limites da função paterna? 

Por essa leitura, Abner, em relação à Suzana, seria uma verdadeira víbora, ou seja, 

“pessoa traiçoeira”, “um puto” (p.177), que, acaba encontrando o seu destino fatal na picada 

de uma cascavel. Nesse contexto, pode-se pensar no título Crotalus atrox como representação 
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do símbolo fálico. Ironicamente, Abner, que não consegue controlar seus instintos sexuais, 

acaba morto pelo réptil que para os caldeus era sinônimo de vida. Nesse viés, mais uma vez 

em Azul-corvo vida e morte se entrelaçam.  

 Um trauma dessa envergadura talvez explique a difícil relação de Suzana com os 

indivíduos do sexo masculino. Se aceita tal ilação, chega-se a conclusão de que Fernando 

acaba sendo uma das vítimas dos fantasmas que assombravam sua ex-mulher. Dessa forma, 

ele acaba pagando em vida por sua conduta em relação à guerrilheira Manoela. Assim, logo 

ele que era tão destemido, abandona uma mulher que o amava, por medo da morte, mas, por 

outro lado, é abandonado pelo seu grande amor, que parece ter medo ou ser incapaz de amar 

qualquer homem.  

Nesse viés, se Fernando não foi capaz de expor os sentimentos, o seu medo, o seu 

temor que justificariam sua deserção e convencer a guerrilheira a fugir com ele, talvez Suzana 

também não fosse capaz de exorcizar suas sombras. Ou então tenha percebido algo em 

Fernando que não lhe transmitisse segurança bastante, fazendo com que ela temesse revelar-

lhe toda a verdade sobre a relação com o pai. Esse complexo drama interior pode ter sido o 

responsável por sua partida depois de seis anos de casamento. Algo muito parecido, mas bem 

mais recôndito ocorre em Hanói, com Guadalupe, que abandona o marido e o filho por 

“alguma coisa que nunca ficou cem por cento clara” (LISBOA, 2013, p.100). Evidência de 

que a autora interessa-se e está atenta aos complexos meandros familiares.   

Em Azul-corvo, como destacado, Suzana contou apenas uma parte do problema. Tudo 

leva a crer que não superou o trauma advindo daquele rompimento. Pela disposição das peças 

da narrativa, a hipótese de um possível incesto é plausível, ainda que não se possa garantir 

nada. Todavia, fortifica-se, ao ser relacionada com a história da complexa relação com os 

homens. Assim, o inexplicável rompimento com Fernando; o rápido namoro com Daniel, 

abruptamente encerrado; e todos os outros casos fracassados, como o do surfista, para quem 

Vanja torcia, mas que também foi descartado pela mãe.   

Em relação a Fernando, o conjunto da obra não sugere que tenha havido da parte dele 

algum desvio de conduta que justificasse o drástico rompimento de Suzana. Pelo contrário, 

algumas vozes recriminam-na por ter abandonado o ex-marido. Elisa, tia de Vanja, confessa 

para a menina:  

Sua mãe deveria ter reatado com o Fernando quando você nasceu. 
Tudo bem, ela não queria nada com o seu pai, não era obrigada a ficar com 
ele, foi só uma aventura, sabe? mas o Fernando era um cara bacana. Tenho 
certeza de que ela gostava dele.  

Ela chorou um pouco mais.  
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Sua mãe era uma boba. Mania de achar defeito em todo mundo. 
Ninguém prestava, ninguém servia (p.66).  

 

Em sua fala, Elisa defende Fernando e afirma que ele era um “cara bacana.” Talvez o 

rompimento tenha se dado por algum defeito que Suzana atribuía ao ex-marido, mas não há 

elementos textuais suficientes que possam definir se esse defeito era real ou imaginário. 

Talvez o trauma do rompimento com o pai a faça enxergar todo e qualquer homem com 

desconfiança. Como destaca Eurídice Figueiredo em “História literária e crítica feminista: 

figurações das mulheres, “(...) o casamento simboliza a perpetuação da ordem patriarcal” 

(FIGUEIREDO, 2014, p.33). Ora, se Suzana em dado momento decide romper com esse 

modelo, Fernando ou qualquer outro homem dificilmente conseguiriam manter um 

relacionamento de longo prazo com ela devido à sua história de vida.  

Por seu turno, Fernando mantinha esperanças de reatar o casamento e se mantinha 

próximo de Suzana para qualquer eventualidade. Esperava que ela pudesse voltar um dia. O 

fato de registrar Vanja como sua filha sugere que ele ainda a amava, pois poucos homens 

fariam isso por uma ex-mulher que os abandonou.  

A situação de Fernando lembra muito a de Luiz, pai de David, em Hanói, que também 

é abandonado pela mulher, mas passa o resto da vida na esperança de que ela voltasse. “Luiz 

continuou dormindo do lado direito da cama. De manhã, o filho via o lado esquerdo intocado, 

esperando por ela, sempre esperando por ela” (LISBOA, 2013, p.121). Mas é uma espera 

inútil, pois, como Suzana, ela também nunca mais voltaria.  

Em relação aos sentimentos mais íntimos dessas duas mulheres, muita coisa não é 

esclarecida. Ou, como diz Virgínia Maria Vasconcelos Leal, em artigo sobre Sinfonia em 

branco e Rakushisha, mas que também se aplica perfeitamente não só a Azul-corvo como 

também a Hanói: “O destroçamento da família nuclear e de seus próprios componentes é 

causado pelos silêncios, segredos, mortes e fugas. A força vem da possibilidade de ‘dizer o 

indizível’” (LEAL, 2010, p.81). Nesses casos, as atitudes indicam algo que as palavras não 

são capazes de exprimir. Trata-se da complexidade da alma humana. Se Suzana e Guadalupe 

saem de cena, os homens se veem obrigados a suprir as lacunas deixadas por elas. Luis e 

Fernando se viram como podem.  

Nesse contexto, em Azul-corvo, Fernando é quem procura suprir essa falta tornando-se 

algo bem próximo da figura de um pai e acaba por assumir um papel importante na vida de 

Vanja:  
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Você é o que meu? Perguntei ao Fernando.  
O quê?  
Você é o que meu? Porque pela minha certidão de nascimento você  
é meu pai, mas não é o meu pai de verdade, então é o quê?  
Ele olhou para mim, depois voltou a olhar para a estrada (...)  
Não sei. O que você quiser que eu seja, ele respondeu (p.148). 

 

Por mais que quisesse, Daniel, o pai biológico, não poderia preencher a lacuna 

daqueles treze anos de paternidade perdida, quanto mais que ainda morava em outro 

continente e tinha outra família formada. Pela própria proximidade e convivência, Vanja 

acaba por perceber Fernando como a figura mais próxima de um pai, mesmo sabendo que o 

posto, de fato, pertence ao outro. Assim, Fernando transformou-se em um pai formado pelo 

afeto e amizade.  

Por sua vez, Vanja acabou por lhe fornecer um tempo extra de vida, pois enriqueceu 

tremendamente a sua vida. Assim, de acordo com o significado do nome Evangelina, ela seria 

“a boa nova” (GUÉRIOS, 1994, p.149) na vida de Fernando. O ex-guerrilheiro que existia 

antes da chegada da menina/adolescente era um homem que não tinha mais amigos, ia do 

emprego para casa e da casa para as faxinas com que completava o seu orçamento, mas que 

parecia um homem desiludido, sem esperanças. 

Nesse viés, a relação entre Vanja e Fernando é providencial, pois traz benefícios para 

ambos. Pelo lado de Vanja, por exemplo, destaca-se que “na adaptação à morte de um 

progenitor, a partilha da perda com os outros pode ajudar na cura” (DESPELDER e 

STRICKLAND, 2004, p.363).  Por conseguinte, a presença de Fernando torna-se ainda mais 

relevante pelo fato de que ele convivera com Suzana. Assim, pôde não só reconfortar a 

narradora como também fornecer memórias que ela própria não possuía, o que sobressai na 

medida em que:  

 

Uma criança cujo progenitor tenha falecido tende a criar um 
conjunto de memórias, sentimentos, e ações, com base na reconstrução de 
uma imagem ou na ‘representação interna’ do progenitor falecido, o que lhe 
permite manter algum tipo de relação com ele. Em vez de cortar com a sua 
ligação ao progenitor, a criança renegocia o significado da perda. Apesar de 
a morte de um progenitor ser permanente, a forma como a criança a enfrenta 
é um processo que se vai alterando com o passar do tempo (DESPELDER e 
STRICKLAND, 2004, p.363).  

 

No início da relação entre eles, a menina teve dificuldade para quebrar o silêncio de 

Fernando, mas, aos poucos, ela se aproveitou dos momentos em que pedia ajuda com os 

deveres de casa para se aproximar. “Eu ainda não sabia que assuntos ele me permitia. Talvez 
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permitisse todos. Eu tinha mil e duzentas páginas de perguntas sobre minha mãe, sobre ele e 

minha mãe, sobre meu pai e minha mãe” (pag.77). Percebe-se que Suzana, mesmo depois de 

sua morte, ainda é o centro das dúvidas e preocupações de Vanja.  

Em relação ao ex-guerrilheiro, ela comenta: “Eu achava que Fernando não gostava de 

gente. Como segurança, na biblioteca, ele mantinha sempre aquele olhar profissional e 

distante” (p.61). Ele era uma espécie de morto-vivo que se refugiava em suas melancólicas 

lembranças ao som de música brasileira e um pouco de álcool. “Nas outras horas, seus 

interlocutores eram carpetes, janelas, e privadas” (p.62). Se não fosse pela presença de Vanja, 

ele não teria a amizade de Carlos, não teria revisto June e muito menos teria tido um curto 

romance com Isabel. Vanja de alguma forma forneceu-lhe um sopro de vida que fora perdido 

com a partida de Suzana e com o desencanto do fracasso da experiência socialista no 

Araguaia.  
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3.6 Fragmentos de um diário de luto 

 

De vez em quando eu pensava na morte, assim, sem mais nem 
menos, livre associação de ideias, e sentia medo. Hoje acho que o 

medo foi embora. 

         Adriana Lisboa (Um beijo de Colombina) 

 

Há entre Azul-corvo de Adriana Lisboa e Diário de Luto de Roland Barthes um 

diálogo não só em relação ao tema da finitude e da dor como também da mudança da 

perspectiva em relação ao tempo. Sem falar que emerge certa consciência de que não se 

podem abarcar esses temas por meio de uma abordagem totalizante, pois os sentidos são por 

demais deslizantes, logo ante a impossibilidade de dizê-los por inteiro há de se apelar para a 

estratégia dos fragmentos e do silêncio.  

Se Roland Barthes inicia uma profunda reflexão sobre a morte, não se pode dizer que 

se tratou de um exercício espontâneo, mas, do mesmo modo que ocorreu com Vanja, um 

movimento determinado pela circunstância de uma perda. Em suma, trata-se de um esforço de 

entendimento que emerge no bojo da agonia e posterior falecimento de sua mãe, logo é 

provocado por fatos externos e não algo surgido imotivadamente do âmago de seu ser.  

Assim, pungido pela dor da aniquilação recente da genitora, descobre-se ainda 

despreparado para enfrentar a sua própria morte, conforme se pode observar na íntegra no 

registro de 30 de outubro: “... que essa morte não me destrua completamente, isso significa 

que decididamente desejo viver perdidamente, até a loucura, e que, portanto, o medo da 

minha própria morte continua aqui, não foi descolado nem uma polegada” (BARTHES, 2011, 

p.21).  

Por seu turno, Vanja não chega a confessar se teme ou não a morte. Também vivencia 

longamente o pesar, mas acaba, as poucos, percebendo que a sua vida deveria continuar. 

Portanto, aquela sensação de uma convivência roubada, de dor pungente, tudo foi vencido 

pela necessidade de seguir em frente apesar dos percalços. “Existia uma luta ali, uma 

guerrilha interna: não ter pena de mim mesma, apesar de todos os diminutivos que ouvia, ao 

meu redor, vindo de bocas levianas – coitadinha, pobrezinha e afins” (p.54).  

Da mesma forma que Vanja, Barthes também se sente incomodado com as opiniões 

das pessoas sobre o seu luto e afirma ficar mais triste e deprimido quando sai ou encontra 

pessoas, preferindo calma e solidão. A narradora de Azul-corvo comenta essa irritação: “eu só 

queria que fingissem que eu era transparente, e se possível que passassem através de mim sem 

se dar conta” (p.56). Segundo Maria Júlia Kovács, “o processo de luto evoca sentimentos 
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fortes e, por vezes, ambivalentes necessitando de tempo e espaço para sua elaboração. A 

ocorrência da perda de uma pessoa significativa tem uma potencialidade intensa de 

desorganização” (KOVÁCS, 2009, p.218). Não só no luto de Roland Barthes como também 

no de Vanja percebe-se claramente essa fase em que o indivíduo precisa limitar o contato 

social para acessar e trabalhar, com mais vagar, o sentimento de perda.  

Em seu diário, Barthes registra diversos momentos de ambivalência. Observamos 

anteriormente o pensador francês confessar-se com medo da morte, ansioso por viver mais. 

Mas, pouco antes, no registro de 27 de outubro, afirmava: “Pela primeira vez, em dois dias, a 

ideia aceitável de minha própria morte” (BARTHES, 2011, p.12). De fato, o processo de luto 

é repleto de idas e vindas e não um processo linear de lenta e continua superação.  

No caso de Vanja, a única pessoa que conseguiu captar toda a ambiguidade e o drama 

do luto da menina foi sua tia Elisa. Ela a apoiou incondicionalmente, dando-lhe espaço para 

expressar sua angústia como bem entendesse. Mas, mesmo assim, a menina não optou por 

continuar vivendo com ela, preferindo partir em busca do pai.   

De início, Elisa foi contra a viagem, contudo rapidamente Vanja venceu suas tênues 

negativas e partiu para os Estados Unidos. Já no exterior evitava ligar para Elisa, pois ela 

sempre caia no choro. Por isso preferia enviar-lhe cartas. Acostumada com a personalidade 

forte e as atitudes incisivas de Suzana, talvez Elisa lhe parecesse frágil demais.  

Em relação às consequências ontológicas da perda, como destaca o filósofo Bernard 

N. Schumacher: “A morte do ser amado, percebido na sua individualidade insubstituível, 

desperta no sobrevivente, além do sentimento da ameaça da morte, a certeza de sua própria 

morte que ele já tinha. A morte do outro reforça a consciência de sua mortalidade” 

(SCHUMACHER, 2009, p.154). Por isso Vanja percebe que algo dentro de si mudou. “Eu 

não me sentia coitadinha nem pobrezinha. Uma coisa havia acontecido, e essa coisa tinha dois 

aspectos distintos dependendo da forma como se olhasse para ela” (p.54).  

Em suma, ela renega aquele sentimento de que nos fala Paul Ricoeur “da morte como 

agonia antecipada” (RICOEUR, 2012a, p.12), que poderia ter se instalado profundamente em 

seu ser haja vista o histórico familiar. Mas ela sabia que a superação seria árdua, uma vez que 

Suzana comunicou-lhe a complexidade da situação: “Minha mãe também havia me explicado 

tudo isso” (p.54). E, finalmente, Vanja conclui: “(...) minha vida ia seguir em frente, porque 

eu mandava nela, e não ela em mim” (p.55).  

 Nesse viés, Azul-corvo também não deixa de ser uma escrita que, em alguma medida, 

faz com que Vanja medite sobre sua própria finitude. Ao escrever sobre seu luto, tal reflexão 
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emerge principalmente atrelada aos novos contornos que o tempo e sua passagem assumem 

em sua vida. Afinal, parece que em sua família a âmbula superior da ampulheta não é muito 

generosa. Todavia, talvez pela própria precoce vivência da finitude, ela parece mais apta do 

que a maioria das pessoas a trilhar o caminho sugerido por Freud: 

  

Não deveríamos admitir que com a nossa atitude cultural diante da morte 
vivemos psicologicamente acima de nossos meios e voltar atrás e reconhecer 
a verdade? Não seria melhor dar à morte o lugar que lhe cabe, na realidade e 
nos nossos pensamentos, e pôr um pouco mais à mostra nossa atitude 
inconsciente ante a morte, que até agora reprimimos cuidadosamente? 
(FREUD, 2010, p.246).  

 

Em contato com a dor da perda, emerge em Barthes a certeza do fim, fazendo com que 

ele perceba como as pessoas vivem a ilusão da eternidade: “Agora, em toda parte, na rua, no 

café, vejo cada indivíduo como devendo morrer, inelutavelmente, isto é, muito exatamente, 

como mortal. – E, com a mesma evidência, como não-o-sabendo” (BARTHES, 2011, p.12).  

Portanto, é possível que a morte de Suzana tenha servido para que Vanja pudesse encarar a 

questão por um ângulo distinto. Para ela, parece que não há espaço para negação, pois tem 

ciência de que a genética não sugere uma vida longeva, já que as mulheres de sua família 

costumam ser arrebatadas precocemente por uma doença que ela sequer ousa nomear.  

Assim, não há porque investir tempo e energia na via da negação, quando já se 

experimentou de perto o aniquilamento, ficando claro que a morte faz parte do ciclo da vida. 

Ou como registra Roland Barthes: “A verdade do luto é muito simples: agora que mam4 está 

morta, sou empurrado para a morte (dela, nada me separa, a não ser o tempo)” (BARTHES, 

2011, p.127).  Em suma, a experiência o põe em contato com sua própria finitude. É uma 

espécie de percepção do tempo como precipício.  

Contudo, apesar de toda dor, não se percebe em Roland Barthes um sentimento de 

tempo usurpado, ou seja, no sentido de que a mãe deveria ter vivido mais. É provável que a 

própria idade (84 anos) e o sofrimento causado pela doença tenham lhe indicado que a vida 

dela não poderia se alongar muito mais, embora isso não diminua em nada o sofrimento do 

luto, que, aliás, ele considera ser contínuo. Inadmissível qualquer hipótese de que o tempo é 

capaz de suavizá-lo: “para mim o luto é imóvel” (p.145).  

                                                 

4 “Mam” é a expressão que Roland Barthes utiliza para se referir à sua genitora em Diário de Luto.  
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Em suma, mesmo a morte da mãe sendo mais ou menos esperada, não se pode dizer 

que a dor da perda foi menor. Certamente, a própria escrita do diário foi fundamental para que 

Roland Barthes não sucumbisse ao luto, ainda que temesse que por essa via acabasse por 

transformá-lo em literatura. Vanja também fora avisada de que sua mãe morreria em breve, 

mas o fato de sabê-lo também não tornou a dor da perda mais leve.  

Por outro lado, no romance de Adriana Lisboa, ainda que não se veja Vanja, então 

com doze anos de idade, se lamuriando pelo fato de perder a mãe ainda tão jovem, há vários 

indícios que sugerem que ela se sente lograda pelo tempo como, por exemplo, a história do 

papa Gregório XIII que teria “roubado” o tempo.  

De toda forma, Vanja não chega ao ponto de discorrer explicitamente sobre a morte de 

Suzana como faz Barthes em Diário de luto. Mas é inegável, que não só para Vanja como 

também para Roland Barthes a reflexão sobre a transitoriedade humana se põe como questão 

a partir do evento da morte da genitora. No caso do escritor francês, mesmo diante do luto 

atroz, parece que ainda lhe é custoso admitir o fim implacável:  

Há, portanto, no luto (o deste tipo, o meu), uma apreensão radical e 
nova da morte; porque antes era apenas um saber emprestado (canhestro, 
vindos dos outros, da filosofia etc.), mas agora é meu saber. Ele não pode 
doer mais do que meu luto (BARTHES, 2011, p.116).  

 

Em Ficção brasileira contemporânea, Karl Erik Schøllhammer afirma que Adriana 

Lisboa “deposita sua esperança na sensibilidade delicada dos pormenores do universo 

doméstico” (SCHØLLHAMMER, 2009, p.135), filiando-se, assim, a uma linhagem de 

autores, cuja matéria ficcional “torna-se sinônimo de consciência subjetiva e de uma 

aproximação literária ao mais cotidiano, autobiográfico e banal, o estofo material da vida 

ordinária em seus detalhes mínimos” (Idem, p.15). Contudo, esta dissertação procura mostrar 

que em Azul-corvo a escritora, ao perscrutar a questão da morte, estaria ampliando seu 

universo literário, atrelando-o não só a temas existenciais como também socioeconômicos e 

políticos. Destaca-se que, desde este romance de 2010, acentua-se na prosa da autora uma 

mirada crítica em relação ao consumismo e a acumulação. Embora seja possível perceber essa 

tendência em outros romances da autora, o desprendimento de Vanja e o desapego material de  

David são mais contundentes uma vez que são estimulados pela presença da morte.  

A experiência de perda da mãe e a convivência com o desiludido e desapegado  

Fernando acabou por tornar Vanja mais apta a levar uma vida simples, pautada por valores 

como amizade e afeto. Nela não se percebe uma preocupação em aderir a um estilo de vida 
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em que predomina a lógica capitalista. Esse desapego, de certo modo, faz com que ela 

perceba a vida e a morte com outros olhos. Em Hanói, vê-se que David nunca ligou muito 

para os bens materiais, mas a doença acentua ainda mais a tendência.  

Em relação à Vanja, a vida simples de bibliotecária, a paixão pela poesia e a sua 

história de vida a transformaram numa pessoa que, de alguma forma, parece mais apta a lidar 

com a finitude. Ela é um exemplo de que talvez seja possível para o ser humano se 

reposicionar quanto ao temor diante da morte. Essa postura certamente advém da vivência da 

morte de pessoas queridas. Com tal experiência, abre-se a perspectiva de uma vida mais 

significativa em que as coisas mais simples e cotidianas são valorizadas, pois a vida é um 

milagre que deve ser vivido com intensidade.   

Essa postura pode ser vista como um eco do diálogo encetado em Azul-corvo com a 

obra de Georgia O’Keeffe, já que para essa artista plástica a morte –  representada em sua 

obra por ossos, esqueletos, árvores ressecadas – não possui conotação sinistra ou macabra. Ela 

via esses objetos como símbolos de longevidade e sobrevivência, pensamento que está em 

sintonia com o próprio tratamento que Adriana Lisboa concede ao tema.  

Logo, pode-se dizer que Vanja dispõe-se com todas as suas forças a sobrepujar esse 

interdito que se criou nos últimos tempos, embora não faça disso muito alarde. Talvez a morte 

prematura de sua mãe e o fato de saber que “as mães nesta família morrem cedo” (p.27) lhe 

concedam forças para viver o presente, pois, na verdade, não há tempo para lamentações, 

porque “a perda do outro é, de certa forma, perda de si mesmo e constitui-se, assim, uma 

etapa no caminho da ‘antecipação’” (RICOEUR, 2007, p.371).  

Desse modo, a narradora chega a esta conclusão: “Foi num mês de julho. E se o ano 

seguinte ficou desabrigado, não devia haver nada de estranho nisso” (p.54). Durante um ano a 

sua vida ficou paralisada pelo peso de um mundo em ruínas. Mas superado o luto ela procura 

resignificar a sua vida pós-Suzana: “eu ia fazer o que tinha de ser feito”, logo nada iria lhe 

“trazer uma autoconsciência trágica, depois de tudo” (p.20).  Isso não significa que Vanja 

planeje apagar o passado ou projetar o futuro, mas sim habitar o presente. E viver no presente 

é “viver com o rosto voltado para a morte” (PAZ, 1984, p.198).  

Em relação ao momento da chegada da morte, pode-se dizer que a abordagem de 

Roland Barthes relativa à doença de Henriette Binger é muito similar àquela que Adriana 

Lisboa dispensa a de Suzana. O leitor praticamente não fica sabendo de detalhes. Há um 

longo sofrimento, mas Barthes evita teatralizá-lo. O intuito é o de revelar apenas o 
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estritamente necessário. É como se o padecimento dela fosse uma coisa sagrada, que devesse 

ficar disponível apenas para os mais íntimos.  

Além disso, em Diário de Luto, também não há nem uma linha sobre como Henriette 

Binger percebia a aproximação da sua morte. Nas poucas vezes em que Roland Barthes lhe dá 

voz, as observações dela são sobre o filho: “(‘Meu R, meu R’ – ‘Estou aqui’ – ‘Você está mal 

sentado’)” (p.39). Isso acaba por construir uma imagem de uma mãe totalmente devotada, que 

em momento algum se preocupava consigo e mesmo já vivenciando a agonia de sua doença 

só tem olhos para o sofrimento dele. Em alguma medida, Adriana Lisboa vale-se de uma 

construção textual que deixa essa mesma impressão. Pelos fragmentos a que se tem acesso 

percebe-se Suzana mais preocupada com a filha do que com a aproximação de sua morte. 

Muito diferente do que se viu em relação à mãe aristocrática de Três Mortes.  

Na prosa de Adriana Lisboa, Azul-corvo trata-se de um romance que procura dar conta 

da morte pelo silêncio, pela margem. A finitude não se figura como um interdito, pois chega a 

ser verbalizada, mas ainda não é o momento de ser amplamente discutida, aprofundada. A 

narradora afirma: “Eu evitava me olhar no espelho” (p.20). Ela revelara que sua própria 

imagem lembrava a de sua mãe, por isso talvez preferisse não encarar a ideia de morte por um 

ângulo tão direto, pelo menos naqueles primeiros momentos de perda. A morte está lá, mas é 

olhada por um ângulo oblíquo. A tarefa de olhá-la nos olhos ficaria guardada para um pouco 

depois. Seria uma missão reservada para o trompetista David que iria encontrar-se 

pessoalmente com a morte. Revelando ao leitor inúmeros aspectos da complexidade dos 

sentimentos daquele que se percebe tocado pela finitude.  
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3.7 Abordagem didática e “palimpsestuosa” 

 

Na entrevista concedida a Rogério Pereira para o Jornal Rascunho, mencionada em 

outro ponto desta dissertação, Adriana Lisboa afirmava: “Para mim, é muito importante 

aquilo que vejo. Tenho muita dificuldade para escrever sobre o que não vejo, e por isso, por 

exemplo, jamais poderia escrever romances históricos” (LISBOA, 2004). Apesar dessa 

declaração, a escritora iniciou sua carreira com Os fios da memória, que tinha ares de 

narrativa histórica, mas, sobretudo, arriscou-se a trazer para Azul-corvo um capítulo 

relativamente recente da história nacional: a guerrilha do Araguaia.  

Na narrativa de Vanja, percebe-se uma tentativa de dar conta de aspectos que, embora 

estejam presentes em outras obras, não haviam sido tratados de modo tão explícito, o que 

pode causar certo estranhamento àqueles acostumados a perceber certa ênfase em questões 

mais intimistas. Nesse sentido, por exemplo, Paloma Vidal defende que “(...) há no romance 

um movimento de ir ao encontro de certas expectativas em relação à representação do 

nacional que quem sabe colocaria a autora no rol dos que têm algo a dizer sobre a realidade 

do Brasil” (VIDAL, 2013, p.314). Esse movimento é mais perceptível nos trechos em que se 

discorre sobre a guerrilha do Araguaia e a sua ligação com a história da ditadura militar no 

país e com eventos também ligados ao contexto da guerra fria no mundo.  

Em conversa com o jornalista Christian Schwartz, Adriana Lisboa confessa não se 

sentir à vontade ao escrever narrativas que tenham a história “oficial” como pano de fundo. 

“Para mim, é difícil fazer romance histórico, e foi difícil fazer a pesquisa da guerrilha do 

Araguaia (para o Azul-corvo). Me senti na obrigação de respeitar coisas que talvez preferisse 

inventar” (LISBOA, 2010).  Esse respeito ao historicismo parece ter sido o responsável por 

alguns críticos terem percebido algo de excessivo ou uma tentativa de grandiloquência em 

Azul-corvo. Como se certas passagens parecessem engessadas pela excessiva preocupação 

com a fidelidade dos fatos e até com tons de literatura panfletária.  

De fato, em alguns momentos, é perceptível a presença de uma escrita que foge aos 

típicos padrões de Adriana Lisboa. Trechos sem a leveza e a vivacidade usual da prosa da 

autora. Na verdade, essas passagens são uma espécie de palimpsesto do livro Operação 

Araguaia, de Taís Morais e Eumano Silva.   

Parece que certo pesadume advém de extratos muito calcados nos eventos apurados 

pelos jornalistas, muito comprometidos com o rigor factual, como se pode perceber pelo 

cotejo entre os fragmentos retirados de ambas as obras. Assim no romance-reportagem temos:  
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Atingida na coxa, a militante sangrava no chão. Ao retornar da 
ronda, o major aproximou-se para conversar com a inimiga. Achou a moça 
bonita (...). 

Outros militares imobilizaram Sônia.  
“Qual é o seu nome?”, perguntou um deles.  
“Guerrilheira não tem nome, seu filho da puta. Eu luto pela 

liberdade”, respondeu a combatente ferida.  
“Se quer liberdade, então toma!”, reagiu o homem do Exército.  
Quase uma dezena de militares descarregou as armas na combatente 

comunista (MORAIS e SILVA, 2005, p. 459).  
 

 
Reescrito para Azul-corvo o episódio ganha novos contornos, mas ainda 

evidentemente muito envoltos pela camisa de força da literalidade histórica:  

 
    Logo em seguida caiu mais uma guerrilheira, que, ao que consta, 

era bonita, e foi primeiro baleada na perna, e um militar se aproximou dela e 
perguntou qual o seu nome. E ela respondeu guerrilheira não tem nome, seu 
filho da puta. Eu luto pela liberdade. E todos os militares da patrulha, quase 
dez, descarregaram as armas na guerrilheira bonita. Quer liberdade, então 
toma (p.205)  

 
Como vimos na declaração de Adriana Lisboa, ela mesma pressente que esse tipo de 

escrita não combina muito bem com o seu estilo. Se ela tivesse dado asas à imaginação e se 

preocupado menos com o respeito à verossimilhança dos fatos históricos, talvez tivesse 

conseguido fazer o livro ser mais coeso. Todavia, isso não quer dizer que o produto final seja 

insatisfatório, mas peca pelo excesso de didatismo e, em alguma medida, contraria a própria 

concepção de literatura da autora, pois, em seu romance de estreia, Adriana Lisboa apresentou 

uma narradora que questionava a importância da fidelidade histórica: “Não tenho a intenção 

de ser fiel (...). A graça está em outra parte – e, convenhamos, para a realidade nua e crua os 

jornais bastam” (LISBOA, 1999, p.46).  

De todo modo, a opção pela técnica “palimpsestuosa” e intenção de narrar alguns fatos 

com certo rigor fático acabou criando um romance sui generis no universo da obra da 

escritora. Essa construção acaba por fazer com que o livro possa ser lido pelo viés da oposição 

entre o peso e a leveza como veremos mais à frente, embora isso talvez tivesse funcionado 

melhor sem a necessidade de uma escrita tão presa a uma suposta fidedignidade.  

Alguns trechos de Azul-corvo que aparecem em itálico e estão ligados à guerrilha são 

mais densos, pois agregam documentos históricos reproduzidos no livro dos referidos 

jornalistas. Dentre eles, pode-se destacar a carta enviada por um guerrilheiro aos seus pais: 

“Que os generais fascistas espumem de ódio, a revolução é uma realidade e o povo vencerá. 

Meus queridos velhos, estou ansioso para chegar o dia de entrar em nossa casa, abraçá-los 
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saudoso e lhes dizer: Eis aqui a revolução triunfante” (p.160). Adriana Lisboa seleciona, 

recorta e cola alguns trechos da história em seu romance. Esses fragmentos ajudam-na a 

compor e contextualizar a história de Fernando e Manuela. Assim, tais personagens também 

nascem da fabulação da escritora, mas enredados no material escrito e apurado por Taís 

Morais e Eumano Silva.  

Nesse sentido, sobre a gênese das personagens oriundas da guerrilha do Araguaia, a 

própria autora, em entrevista a Fernanda Vilar do site La Clé des Langues, revela:  

Eu mesma não sabia nada sobre esse tema, tinha uma vaga ideia que 
era um grupo de malucos comunistas que foram para a floresta e foram 
dizimados pelo exército. Nessa época, coincidentemente, estava saindo um 
estudo muito aprofundado, talvez um dos mais aprofundados, A operação 
Araguaia (Taís Moraes e Eumano Silva). Eu li o livro várias vezes, entrei em 
contato com a autora e ela me ajudou a esclarecer várias dúvidas que eu 
tinha. Pra mim foi um mundo, encontrar a história da guerrilha, sobretudo 
saber que é uma história tão pouco conhecida da maioria dos brasileiros. 
Então houve uma vontade de trazer isso à público, embora meus livros não 
sejam militantes, houve o meu interesse que talvez possa ser o interesse de 
outros brasileiros também (LISBOA, 2012).  

 

Desse modo, mesmo a repentina e espantosa deserção de Fernando, o Chico Ferradura, 

foi inspirada em fatos destacados na reportagem: “Os comunistas sofreram duas baixas em 

setembro. Um guerrilheiro de codinome Paulo, do Destacamento A, fugiu da área quando se 

dirigia ao posto da PM no grupo comandado por Zé Carlos. (...) Quando saiu da região, 

deixou a companheira no movimento armado” (MORAIS e SILVA, 2011, p.446). Com base 

nessa informação pinçada da obra em questão, Adriana Lisboa elaborou o marcante episódio 

em que Fernando abandona a luta armada, deixando Manoela para trás, sem ao menos tentar 

persuadi-la a partir junto com ele.  

Pela própria maneira como foi escrito, é possível perceber em Azul-corvo dois blocos 

textuais distintos, predominando nas passagens ligadas à guerrilha do Araguaia certa aridez 

advinda não só da crueza dos acontecimentos como também do peso de ser uma reescrita 

muito incrustada em um dos capítulos mais violentos da história nacional.  

Além disso, se prevalece na escrita de Adriana Lisboa uma notória abordagem 

intimista – que talvez seja a natureza mais pura de sua escrita – neste romance há pinceladas 

do que se pode chamar de “brutalidade do realismo marginal” (SCHØLLHAMMER, 2009, 

p.15), percebidas, sobretudo, no relato das cenas mais violentas da repressão das forças 

armadas ao movimento guerrilheiro e dos episódios dramáticos da guerra do Vietnã.  
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Mas não se pode olvidar que, mesmo antes deste romance, apesar de a crítica apontar 

certa leveza na escrita da autora, ela já havia tratado de temas bárbaros e violentos como o 

incesto e o estupro. Em Azul-corvo mesmo são abordados acontecimentos que nada têm de 

singelo ou delicado, embora estejam ligados ao espaço íntimo da família.  

De toda sorte, é possível que, na narrativa de Vanja, Adriana Lisboa tenha tentado ir 

um pouco além. Cenas de fuzilamentos, decapitações e corpos massacrados talvez pareçam 

estranhas em uma obra da escritora. O seu leitor fiel sabe que tais elementos não são típicos 

de seu estilo, já que o seu forte não é apelar para o explícito, mas explorar a sugestão, 

deixando parte do significado coberto por uma aura de insinuação.  

Temas mais espinhosos são tratados de modo velado e precisam ser percebidos em seu 

estado de latência. Sim, ela aborda a violência e a brutalidade, mas nos melhores momentos 

de sua escrita esses elementos surgem embutidos no bojo de sua notória abordagem intimista. 

Todavia, essa rápida incursão em um universo mais brutal explica-se pelo desejo de escrever 

sobre os anos de chumbo no país. Sabe-se que esse foi um dos períodos mais sangrentos de 

nossa história, portanto não é de se estranhar que a narrativa de Vanja acabe por ter algumas 

páginas mais viscerais.  

Em relação à obra de Adriana Lisboa, destaca-se que já em Os fios da memória a 

autora revela certa preocupação com os eventos da ditadura militar no Brasil e em nosso 

continente. O tema não é tratado com o destaque que recebe em Azul-corvo, mas mostra que 

desde aquela época a autora sentia necessidade de abordar o assunto, ainda que não o 

transformasse em um núcleo central da narrativa:  

    Nossos militares chegaram mais uma vez ao poder, aperfeiçoaram-se 
em atrocidades e em Atos Institucionais com que arbitrariamente soterravam 
os direitos civis. Sabeis bem, leitor, o que foram as ditaduras militares na 
América Latina; no Brasil, mais especificamente. Até nossos dias há feridas 
abertas, desaparecimentos que permanecem inexplicados, torturadores e 
assassinos que permanecem impunes e uma geração inteira, a minha própria, 
que cresceu sob censura, desinformação e medo. Não repisaremos aqui, 
porém, essa história que ainda não foi suficientemente repisada – e será 
algum dia? (LISBOA, 1999, p.196-7).  

 

Os próprios comentários da narradora mostram como o tema ainda é delicado. Por que 

será tão difícil transformá-lo em matéria-prima de um romance de nossa literatura? Adriana 

Lisboa ainda faz breves referências ao tema em Sinfonia em branco, mas ali o assunto é 

apenas ventilado de forma bastante recôndita.  
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3.8 A intensa relação com as artes plásticas, a fotografia e a música 

 

A incursão de Adriana Lisboa por uma das páginas mais bárbaras de nossa 

historiografia de alguma forma acabou fundindo-se com a obra de Georgia O’Keeffe e a sua 

atração pelo deserto do sudoeste norte-americano. A escrita de Azul-corvo é quase coetânea à 

mudança da escritora para a América do Norte. Desde 2007, ela passou a morar no estado do 

Colorado. A conjunção desses fatores parece ter contribuído para que a narrativa de Vanja 

tenha se transformado em um romance mais complexo, na medida em que agrega elementos 

mais áridos, densos, contundentes. Como se ali se mimetizasse algumas dessas nuances no 

próprio corpo textual.  

Portanto, defende-se que houve na narrativa um acentuado diálogo com outras artes, 

sobretudo aquelas que se valem da visão, pois os nomes de Georgia O’Keeffe e Alfred 

Stieglitz inscrevem-se no âmago da obra, não ficando apenas como meras referências textuais. 

Desse modo, pintura e fotografia teriam uma função relevante na própria construção do 

romance. Mas a música também acaba por influir na composição, dando-lhe notas de rebeldia 

e malandragem com a inclusão do rock and roll e o do samba.  

Para essa hipótese, talvez seja produtivo pensar na técnica de oposição entre claros e 

escuros. Em Pintura: arte, técnica e história, explica-se que “o termo claro-escuro é usado 

para definir os fortes contrastes entre luz e sombra em uma pintura. Os artistas usavam esses 

contrastes para criar a ilusão de volume dos objetos representados e dar profundidade ao 

conjunto da obra” (RICETTO, 2007, p.62). Esse é um recurso também utilizado na fotografia. 

Na literatura, pode-se pensar a profundidade relacionada aos meandros do caráter das 

personagens, sua índole, sua firmeza moral ou por outro lado a sua frieza. Em suma, o 

conjunto de traços psicológicos que caracterizam um indivíduo ou um grupo.  

Na pintura e na fotografia luz e sombra são instrumentos utilizados não só para dar a 

sensação de uma representação realista como também possibilitar infinitas possibilidades 

expressivas e dramáticas, na medida em que alteram a percepção das coisas, criam confusão, 

embotam perfis e deformam objetos, criando um acentuado grau de mistério ou contradição. 

Essa abordagem também pode ser bastante produtiva para uma análise literária.   

Assim, parece plausível aproximar a técnica de claro-escuro aos valores literários do 

peso e da leveza cunhados por Italo Calvino como visto anteriormente. Nesse sentido, por 

exemplo, é possível opor as terríveis fotografias do massacre da aldeia de My Lai, episódio 

ocorrido no contexto da guerra do Vietnã, às belas fotos de um folheto turístico da região do 
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sudeste americano, todas mencionadas com detalhes no romance. Como se a autora 

produzisse, com palavras, um jogo de luzes entre o tom mais claro e o mais escuro.   

Assim, as imagens construídas verbalmente em Azul-corvo poderiam ser consideradas 

como se tivessem surgido de pinceladas de Georgia O’Keeffe ou das lentes da câmera de 

Alfred Stieglitz. Por esse raciocínio, as cenas com “Os corpos, aquele amontoado de corpos 

destroçados. Vietnamitas: mulheres, velhos, crianças. Bebês. Palavras estranhas: civis 

torturados, estuprados, espancados, mutilados, pela suspeita de que houvesse vietcongues 

escondidos entre eles” (p.128) seriam equivalentes à sombra, à escuridão absoluta, ou seja,  

elementos que agregariam peso à narrativa. Representação verbal que causa sensação de 

incômodo, opressão, revelando o aspecto mais vil, obscuro e sombrio do ser humano. Cenas 

que poderiam ter como fundo musical um pesado heavy metal. 

Por outro lado, a luz seria simbolizada por belas imagens construídas com palavras, 

trazendo leveza e explorando as possibilidades plásticas e expressivas desses quadros criados 

pela prosa da autora: “As palavras tinham que ser bonitas. E as fotos. As fotos do folheto 

turístico de Albuquerque eram bonitas e mostravam ora um cacho de pimentas secas 

penduradas numa varanda, ora um casal andando de bicicleta numa trilha nas montanhas” 

(p.187).  Em suma, instantâneos de luminosidade e leveza. Como se víssemos diante de 

nossos olhos o casal deslizando que nem uma pluma pelas trilhas das montanhas, libertos de 

toda a densidade que pode atingir o mundo, ou as pimentas secas oscilando de um lado para o 

outro ao sabor do vento, em uma paisagem de paz e quietude e com fundo musical de uma das 

composições relaxantes do álbum Acoustic Arabia de que gosta Vanja.  

Ao longo do romance, há um amplo rol de imagens que simulariam essa técnica de 

claro-escuro. Essas cenas aparecem não apenas tematizadas por fotografias, mas entrelaçadas 

no próprio desenvolvimento do enredo. Dessa forma, por exemplo, eventos relacionados à 

tortura e morte dos guerrilheiros do Araguaia seriam como áreas escuras, pinceladas mais 

grossas, em que há acúmulo de material e revelam perfis criados com uma gama de cores 

mais frias mimetizando o caráter dos algozes.  

Essas cenas mais bárbaras estão presas à literalidade dos acontecimentos do período 

ditatorial, impedindo que a escrita da autora flua mais livremente como de costume, já que 

carregam o fardo e opressão daquele tempo e têm a preocupação com a veracidade dos fatos 

como pano de fundo, o que sempre é bastante problemático já que a história é feita de versões, 

sendo impossível pensar-se em uma abordagem totalizante.  
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Por outro lado, as lembranças das férias de Vanja em Copacabana seriam espaços de 

ampla luminosidade, pois nascem da livre imaginação da escritora. Matéria delicada que 

garante a sutileza de diferentes matizes de luz que se instalam pelas palavras e criam imagens 

de intenso fascínio e beleza como se nascessem de pinceladas de cores quentes como o 

amarelo, o laranja e o vermelho, podendo ter o ritmo frenético de Janes Joplin ou a cadência 

de Noel Rosa.   

Nessa linha de raciocínio, poder-se-ia, inclusive, sugerir que a leveza despontaria dos 

trechos em que a relação com a poesia se potencializa, alcançando altos graus de lirismo, 

enquanto o peso irromperia da realidade brutal dos dramas narrados, da intolerância, do medo. 

Em suma, de pinceladas mais incisivas que revelam nuances da perversidade humana, em que 

até animais são mortos e dilacerados sob a acusação de serem vietcongues: “Ela se perguntou 

se animais domésticos também podiam ser comunistas. Talvez no Vietnã. Talvez seus donos 

os treinassem para isso. Para reconhecer não comunistas pelo cheiro e atacá-los. As vacas 

com as patas e os chifres. Os cães com os dentes. E assim por diante” (p.128).  

Quando a narradora lembra-se de sua infância, principalmente nos momentos em que 

as memórias se ligam à praia de Copacabana ou ao balneário de Barra do Jacu, pode-se dizer 

que o dialogo Lisboa/Moore se intensifica a tal ponto que o registro em prosa se aproxima 

significativamente do poético. Mas, há leveza também nos momentos mais comezinhos da 

narrativa em que Carlos, Vanja, Fernando, June e Isabel – apesar de toda diversidade entre 

eles – convivem na mais plena e feliz harmonia ou quando o trio do Colorado brinca de jogar 

bolas de neve um no outro na primeira vez que Vanja testemunha a precipitação de flocos de 

gelo na sua terra natal.  

Destaca-se também a importância da personagem June em Azul-corvo. Em seu próprio 

nome pode-se apontar certo simbolismo, pois “June” nada mais é do que “junho”, ou seja, o 

sexto mês do ano civil nos calendários juliano e gregoriano – o mês que marca o meio do ano. 

Deste modo, em um romance em que há uma explícita preocupação com o tempo, é curioso 

lembrar que Vanja reconfigurou os marcos temporais ao afirmar que o ano começou em julho. 

Assim, June pode ser vista como aquela que antecede o “ano novo”, se considerarmos que ela 

é a principal responsável pela localização do pai da protagonista, ou seja, como se faltasse 

apenas “June” para se chegar a uma nova etapa na vida de Vanja. Afinal, June é a 

intermediária do encontro entre Vanja e Daniel, pois ela é quem consegue as pistas que a 

levam até ele.    
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Outro aspecto da importância da presença de June é sua habilidade em trabalhar com 

elementos que ligam-se com o valor da leveza. Vanja, em visita à casa dessa antiga amiga de 

Suzana, afirma que June: “Colocou música e estendeu no ar ganchos invisíveis que nos 

aproximavam, laços de uma trama de crochê na ponta da agulha. Éramos um mundo de 

compatibilidades, estávamos imanados, nos equivalíamos – e onde não nos equivalíamos, nos 

compensávamos” (p.157). De fato, a reunião de Fernando, Vanja, Carlos e June em Camino 

Sin Nombre, nome da rua em que a última morava, é um momento leve e emblemático para a 

narrativa. É ali que os visitantes têm o primeiro contato explícito com a arte de Georgia 

O’Keeffe e Alfred Stiglitz.  

Em relação à plasticidade presente no romance, pode-se destacar, por exemplo, a cena 

em que Florence, avó paterna de Vanja, – mas que ainda desconhecia tal laço sanguíneo –, 

procura na adolescente de 13 anos algo que lhe pudesse confirmar o parentesco. Sobre esse 

minucioso exame a narradora comenta: “Vi seus olhos se mexendo devagar dentro das 

órbitas. Vi as rugas em torno de seus olhos se prolongando e se aprofundando, gênese de uma 

nova cadeia de montanhas numa animação acelerada” (p.208). Além da repetição do verbo 

“ver” e do substantivo “olhos” a linguagem verbal tenta reproduzir a perspectiva, técnica da 

pintura que possibilita a ilusão de espessura e profundidade das figuras. Há também o uso da 

metáfora, aproximando o relevo acidentado das montanhas com as rugas e o uso reiterado do 

gerúndio que acentua a sensação de tensão e vivacidade da imagem.  

Esse é um dos fragmentos textuais de Azul-corvo em que há a impressão que estamos 

diante de uma tela, tal o poder visual da imagem criada pela prosa de Adriana Lisboa. 

Segundo Beth Brait,  

O espelho, o olhar, o olhar-se, enfim, a construção artística de uma 
imagem não é privilégio das artes visuais. Com frequência e intensidade, 
aparece em poetas e prosadores, de forma que os artistas da arte verbal, à 
semelhança de pintores, fotógrafos, desenhistas, esboçam retratos e 
autorretratos, introduzem o espelho em suas obras, mostram e deixam ver 
faces recortadas pela afiada tesoura das palavras.  Com elas – sua 
organização sintática, sua força semântica, sua disposição no texto – tecem 
traços, cores, espaços, lançam olhares sobre as presenças de ausências 
constituídas por fotos e pinturas, trazendo para dentro do texto verbal a 
tensão da visibilidade do invisível (BRAIT, 2010, p.224-225). 

 

Nesse viés, o olhar da narradora está muito atento às marcas da passagem do tempo 

deixadas nos corpos, possivelmente por serem sinais da fugacidade da vida. Segmentos 

textuais em que emergem essa preocupação são extremamente pictóricos: “Em que momento 

será que você percebia que estava começando a envelhecer? Será que existiria algum sinal aos 
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treze anos, uma ruga minúscula, um pequeno vale começando a ser erodido onde antes era só 

planície?” (p.113). Aqui também a metáfora se vincula ao domínio da geografia, valendo-se 

da diversidade da paisagem do Colorado e do Novo México como suporte para essas 

aproximações entre o verbal e o visual. Além disso, o uso do gerúndio reforça a ideia de 

movimento.  

O semiárido e o deserto do sudoeste americano, sobretudo o estado do Novo México, 

agregam-se ao romance de várias formas. É o último local onde Suzana e Vanja moraram 

juntas nos Estados Unidos, o lar da personagem June, a região onde mora a avó paterna da 

narradora-protagonista e o espaço que fascinou, inspirou e seduziu Georgia O’Keeffe. Ali a 

artista produziu obras que transitam entre o real e o abstrato, desconstruindo as imagens mais 

comezinhas para criar uma visualidade mais impactante, ainda que não totalmente estilhaçada 

ou deformada. Apenas uma maneira distinta de percepção do mundo.   

Parece que o próprio texto acaba por incorporar motivos, técnicas e crenças da artista-

plástica americana, fazendo com que Azul-corvo se diferencie das obras anteriores por trazer 

abordagens inéditas para a prosa da escritora, revelando uma face mais rude e brutal, como se 

ela tivesse conseguido vislumbrar sombras na escuridão, tornando-se capaz de exprimir os 

matizes mais obscuros do ser humano, movimento que se esboçou em Sinfonia em Branco, 

com a presença do incesto e de assassinatos, mas que depois não se repetiu nem se 

aprofundou em Rakushisha e tampouco em Hanói, sua mais recente narrativa. Ainda que 

neste último encontre-se alguma menção a aspectos da brutalidade, eles voltam a ficar bem 

encobertos, surgindo apenas como breves insinuações ou rápidas referências.  

Portanto, pelo menos até agora, Azul-corvo foi a obra em que a escritora adicionou 

elementos mais pungentes, lancinantes à sua escrita, como se a migração do enredo para o 

semiárido americano fizesse com que sua prosa tivesse de mimetizar esse ambiente rústico e 

hostil. Assim, essa outra faceta da escrita de Adriana Lisboa surge como se fossem pinceladas 

mais ousadas ou modulações de escuridão apostas à sua habitual propensão para a claridade, 

ainda que, vez ou outra, temas hediondos apareçam como sombras, vitimizando, em geral, as 

mulheres.   

Assim, se a crítica literária incluía Adriana Lisboa no rol de autores em que “evocar e 

lidar com a presença torna-se sinônimo de consciência subjetiva e de uma aproximação 

literária do mais cotidiano, autobiográfico e banal, o estofo material da vida ordinária em seus 

mínimos detalhes” (SCHØLLHAMER, 2009, p.136) talvez não tenha levado em conta todo o 

horror carreado pelo incesto, estupro e assassinato presentes em Sinfonia em Branco.  
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De todo modo, não só com Azul-corvo como também com Hanói e Sinfonia em 

Branco, talvez seja possível incluir Adriana Lisboa no grupo de autores cuja presença “se 

evidencia na perspectiva de uma reinvenção do realismo, à procura de um impacto numa 

determinada realidade social, ou na busca de se refazer a relação de responsabilidade e 

solidariedade com os problemas sociais e culturais de seu tempo” (ibidem). Essa abordagem 

esboça uma tentativa de dar conta da configuração caótica da sociedade contemporânea 

imersa em um mar de contradições e descentramentos.   

De certo modo, o texto de Azul-corvo vale-se de uma espécie de espelhamento da 

biografia e da produção artística mais pungente de Georgia O’Keeffe. Talvez por isso se 

observem tantas referências explícitas e veladas que acabam por deslocar parte da trama para 

o Novo México. Com isso, sem perder a leveza típica de seus textos, a escrita de Adriana 

Lisboa acaba por agregar não só certa aridez advinda das paisagens e motivos do sudoeste 

americano, que estão presentes em inúmeros trabalhos da pintora americana, como também 

sua atitude de desapego material e a força de vontade para superar preconceitos e 

adversidades. O’Keeffe precisou de muita audácia para desafiar a sociedade machista e 

patriarcal e romper com as influências da arte clássica, o que a habilitou a expressar todo seu 

talento e produzir uma pintura original.   

No romance, Georgia O’Keeffe é apresentada como uma pintora apreciada por uma 

das personagens. Quando o trio Fernando, Carlos e Vanja visita June encontra em sua casa um 

ambiente interno com muitas cores e um casal de cachorros da raça mastiff, cujos nomes são 

Georgia e Alfred. A narradora explica os nomes dados aos cães:  

(o O’Keeffe e o Stieglitz subentendidos para muitas pessoas, mas 
não para nós, a quem June teve que explicar quem tinha sido aquela mulher 
que gostava de pintar flores e esqueletos de bichos, e quem tinha sido aquele 
homem que se apaixonou pela mulher que gostava de pintar flores e 
esqueletos de bichos e a fotografou com os cabelos soltos e uma camisa 
branca. (...)  (p.157).  

 

Embora a referência à pintora surja, de forma explícita, apenas em um dos últimos 

capítulos do livro, revelando alguns dos temas prediletos de suas telas, parece que sua 

influência se espalha como se fossem pinceladas por todo o romance. Em certo sentido, a 

própria paisagem contribui para isso, uma vez que o deserto foi uma das principais 

inspirações no trabalho da artista.  

A atração era tanta que Georgia O’Keeffe acaba indo morar no Novo México. 

Primeiro, em 1934, quando alugou um rancho isolado, o Ghost Ranch. Depois, em 1940, 
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quando comprou o Rancho de los Burros, a poucos quilômetros do outro e a mais ou menos 

115 quilômetros da casa da personagem June, exatamente a que cultua a artista, possui 

reproduções de suas telas e expõe caveiras e carcaças em sua casa exatamente como fazia a 

pintora.     

Ainda nessa primeira menção à artista plástica, imediatamente após o fragmento citado 

acima, há um trecho que traz para o romance alguns dos temas mais presentes em suas telas:  

Carlos espiou umas reproduções num livro e disse que a tal Georgia 
pintava bem mas que ele achava que aquelas montanhas estavam meio 
esquisitas naquele quadro, não pareciam montanhas de verdade, pareciam 
uns montinhos feitos com massa de modelar, e por que é que ela pintava 
aquelas flores tão grandes, ele pessoalmente não achava flores coisas tão 
interessantes assim) (p.157). 

 

Nessa relação intertextual, há um livro de arte com reproduções de telas de Georgia 

O’Keeffe sobre as quais uma das personagens tece comentários. O juízo de Carlos acerca das 

reproduções são condizentes com os seus nove anos de idade. Em telas inspiradas nas 

paisagens do sudoeste, O’Keeffe transmite sua visão orgânica e abstrata das montanhas. Isso 

explica o estranhamento do menino diante dessas obras modernistas, em que a pintora 

buscava expressar experiências pessoais de forma mais abstrata, fugindo do academicismo, 

rompendo com padrões tradicionalmente aceitos e incorporados pelo gosto do público. As 

telas de O’Keeffe possuem qualidades estéticas que as singularizam, mas não deleitam, em 

um primeiro momento, o olhar já viciado por um certa percepção média inculcada no 

espectador.   

Ao indagar o motivo da artista pintar flores tão grandes, Carlos repete uma pergunta 

que Georgia O’Keeffe teve que responder inúmeras vezes ao longo de sua extensa carreira. 

Ela explica que:  

Uma flor é relativamente pequena. Todas as pessoas fazem muitas 
associações com uma flor – a ideia de flores. [...] No entanto, de certa forma, 
ninguém vê uma flor, realmente – é muito pequena – não temos tempo – e 
para observar leva tempo, como ter um amigo leva tempo. [...] Por 
conseguinte, disse para mim própria: Eu pintarei o que vejo – o que a flor 
significa para mim. Todavia, vou pintá-la em grande escala e eles ficarão 
surpreendidos ao levarem tempo a observá-la. Eu farei com que os 
atarefados nova-iorquinos gastem tempo a ver o que eu vejo nas flores 
(BENKE, 2001, p.31).  

 

Assim sendo, com o artifício da ampliação das formas, de certa maneira, a artista 

buscava causar um estranhamento no público, que seria obrigado a desautomatizar a fruição 
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da obra de arte, parando alguns instantes para ponderar sobre a tela. A intenção da artista era 

encantar, causar algum tipo de impacto na vida das pessoas que contemplavam seu trabalho 

artístico. Mesmo o jovem Carlos que afirma não gostar de flores acaba fisgado, pois a arte 

tende a requerer do receptor uma atitude de interrogação, exatamente o que o menino faz 

diante das grandes flores de Georgia O’Keeffe.  

Ademais, com sua declaração, a pintora problematiza a relação temporal na sociedade 

capitalista, pois suas palavras parecem denunciar a metáfora “tempo é dinheiro”. Nesse viés, 

ela ainda acredita que a arte seria capaz de fornecer elementos desencadeadores de reflexão 

sobre o próprio significado de se estar no mundo. Em suma, comunga da crença em uma arte 

capaz de tocar a alma humana. Em alguma medida, é o que Adriana Lisboa busca atingir com 

narrativas como a de Vanja e David.  

Em relação a Georgia O’Keeffe, pode-se dizer que também era desapegada de bens 

materiais. Deixou sua carreira a cargo de seu marido Alfred Stieglitz, abandonou o conforto 

que tinha em Nova York e foi morar longe não só do fotógrafo e cônjuge infiel como também 

da civilização, passando a viver em rústicas propriedades no deserto do Novo México, onde 

podia mais livremente dar vazão à sua criatividade em contato com a natureza árida das 

paisagens da região. Ali passou a perceber com mais atenção os ossos, carcaças de animais e a 

vegetação ressequida que caracterizam aquele local aparentemente inóspito, mas que a 

fascinava e inspirava. Pouco a pouco, tais elementos migraram do espaço do deserto para suas 

telas, tornando-se uma marca indelével de sua arte.  

O fascínio que os ossos exerciam sobre a artista era tanto que Georgia O’Keeffe 

passou a caminhar pelo deserto em busca desses objetos, pois os considerava como 

verdadeiros tesouros. Em certa ocasião, chegou a levar um baú cheio deles para a cidade de 

Nova York para que os habitantes daquela cidade pudessem apreciar o que ela denominava de 

seus “troféus do deserto”. A artista afirmava que “as ossadas parecem interceptar de modo 

penetrante o centro de algo que é intensamente vivo” (BENKE, 2001, p.60).  

Esses objetos podem parecer desconcertantes para muitos, já que facilmente podem ser 

atrelados à imagem da morte. Todavia, para O’Keeffe, tinham outro significado. Na verdade, 

exprimiam índices da maravilha do mundo. George Bataille lembra que, para os povos 

arcaicos, os ossos já livres de carne não carregam mais os miasmas da morte. “Esses ossos, 

que lhes parecem veneráveis, introduzem um primeiro aspecto decente — solene e suportável 

— na morte, aspecto ainda angustiante, mas sem o excesso de virulência ativa da putrefação 

(BATAILLE, 1987, p.37). 
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De certo modo, pode-se dizer que Georgia O’Keeffe está em sintonia com tal 

pensamento, uma vez que coletava, admirava e pintava apenas os ossos brancos e polidos pela 

areia do deserto do Novo México. Esses esqueletos não possuem conotação sinistra ou 

macabra. Ela os via como símbolos de longevidade e sobrevivência. Assim, essa naturalidade 

em abordar a morte está em sintonia com tratamento dado por Adriana Lisboa ao tema. 

O deserto foi um espaço essencial para a arte de Georgia O’Keeffe. Ali não só 

encontrou os ossos e as colinas como também o céu e a luz. Como ela mesma afirma, “todas 

as cores da terra da paleta do pintor estão ali em muitos quilômetros de terras áridas com 

formações erosivas fantásticas. A luz amarela Nápoles através dos ocres laranja e vermelho, e 

púrpura terra, mesmo até os verdes-terra suaves” (BENKE, 2001, p.56).  

Stefania Chiarelli destaca a presença do deserto em Azul-corvo. Ela lembra que, para 

Olivier Mongin, “o deserto representa um lugar mítico, desconhecido, infinito, sem saída ou 

chegada, sem referência ou origem” (MONGIN, 1991, apud CHIARELLI, p.3). Nesse viés, 

torna-se um território privilegiado para a análise do romance, já que para ali confluem a arte 

de Georgia O’Keeffe e a história de Vanja, que em busca do pai e de sua própria identidade, 

acaba sendo levada pela escrita de Adriana Lisboa para o deserto do Novo México.  

Como destaca Olivier Mongin, “o deserto geográfico como contrapartida do deserto 

psíquico, pode-se compreender o fascínio exercido por sua imagem, que representa um 

convite ao viajante de um mundo marcado pela falta” (Idem). Desse modo, Vanja parte para o 

semiárido norte-americano com o objetivo de suprir essa lacuna deixada pela ausência da 

figura paterna. 

Assim, “Mongin sustenta que se deve partir para a conquista do deserto, um lugar 

vazio, a fim de dar um pouco de substância e de vigor ao vazio de dentro” (Ibidem). No caso 

da narradora de Azul-corvo, essa ausência ainda é mais dolorosa e complexa, pois 

intermediada pelas próprias atitudes da mãe que acabaram por afastar Daniel, o pai de Vanja, 

de sua vida.  

Se pensarmos no deserto como um lugar mítico, como destaca o teórico francês, é 

possível traçar uma relação dialógica entre a prosa de Adriana Lisboa, a pintura de Georgia 

O’Keeffe e a fotografia de Alfred Stieglitz. Para isso, destaca-se o fragmento em que Vanja 

explica o seu sentimento em relação à procura de Daniel: “Meu pai. A ideia soava quase 

fantasiosa. Uma busca ao tesouro. Um pote de ouro ao pé do arco-íris” (p.111). Esse 

fenômeno óptico foi retratado por Stieglitz em uma fotografia de 1919 denominada Arco-íris.  
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Arco-Íris 

 

Neste mesmo ano, O’Keeffe criou uma tela denominada Faixa vermelho e laranja que 

pode ser vista como um equivalente do trabalho do fotógrafo, pois parece retratar a luz do 

deserto como se fosse um maravilhoso e inusitado arco-íris.  

 

 

Faixa Vermelha e Laranja 
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A pintora comenta que quando criava uma tela tentava produzir um equivalente ao que 

sentia sobre a imagem vista, sem a intenção de copiá-la. No bojo dessa questão, o cotejo entre 

a tela e a foto remetem para o texto de Vanja:  “Talvez meu pai também fosse um fenômeno 

ótico. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índico, violeta. Dispersão da luz do sol. O x 

que marcava no mapa o local do tesouro mas talvez reservasse um buraco silencioso onde 

alguém já esteve antes” (p.111). Essa ânsia em encontrar o pai acaba por afetar o tempo da 

narrativa, pois a protagonista de Azul-corvo tem pressa em encontrar o seu genitor, uma vez 

que já passou tempo demais longe dele, logo não há minutos a perder, pois é preciso 

preencher urgentemente a lacuna dessa ausência identitária.  

Mesmo depois que Vanja encontra o pai, fica a sensação que se criou entre eles um 

buraco cavado pela atitude de Suzana de afastá-los. O pote de ouro parece que se transforma 

em miragem diante do peso dos anos de convivência perdida. O temor que a narradora tinha 

de que alguém já tivesse achado o tesouro antes se concretiza. Daniel tem outros filhos, tem 

outra família. O medo de que sua busca podia se transformar em um embuste, de certo modo, 

acaba se tornando real, apesar do sucesso de sua empreitada.   

Quanto ao casal Stieglitz e O’Keeffe, apesar de terem se casado, o relacionamento 

amoroso deles sempre foi conturbado. Depois de um período inicial de paixão ardente a 

relação deteriorou-se por causa das traições do fotógrafo. Embora nunca tenham se 

divorciado, a pintora passava longas temporadas no deserto, afastada do marido.  

Em todo caso, no campo profissional, ambos se beneficiaram artisticamente da forte 

conexão surgida entre eles. Stieglitz tirou uma série de mais de trezentas e cinquenta fotos de 

O’Keeffe entre 1917 e 1937. Para Carol King, “a estética de Stieglitz estava alinhada com o 

uso modernista de pontos de vista mutantes, planos fragmentados e formas geométricas. Sua 

série de imagens também reflete a preocupação contemporânea com o desenho de um retrato 

psicológico” (HACKING, 2012, p.257). 

De certo modo, Azul-corvo parece se beneficiar de algumas dessas mesmas técnicas 

em sua construção. Assim, por exemplo, é possível ver a personagem Fernando, ao longo da 

narrativa, por “pontos de vista mutantes”. Em um momento ele revela-se como personagem 

falante; depois é visto como alguém calado e circunspecto. Primeiro engaja-se na luta contra a 

ditadura militar, recebe treinamento militar na China e vivencia uma experiência comunista na 

região do Araguaia. Depois abandona a luta e vai morar no berço do capitalismo, embora sem 

aderir aos ideais desse sistema.   
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Planos fragmentados também são usados não só para opor o presente da narrativa às 

cenas recuperadas em flashback como também para opor cenas da guerrilha do Araguaia à 

história da vida de Vanja. Sem falar que a autora cria perfis psicológicos bem traçados de 

várias personagens, o que faz com que o texto seja pulsante devido às próprias contradições 

dessas figuras.  

Em relação ao diálogo Lisboa/O’Keeffe, depois que se trava contato com a obra da 

pintora fica a impressão de que em vários momentos Adriana Lisboa nos transporta para suas 

telas desde as primeiras páginas de seu livro. Assim, os primeiros contatos de Vanja com o 

clima e a paisagem do Colorado parecem remeter o leitor para trabalhos do início da carreira 

de O’Keeffe como Pôr do Sol e Pequenas Nuvens No. II, (Sunrise and Little Clouds No. II), 

de 1916.  

 

  

                                  Sol e Pequenas Nuvens No. II 



101 

 

 

O quadro parece exprimir o espanto que a narradora sente em seus primeiros dias em 

Lakewood. Por estar na fronteira entre representação e abstração, ele capta a atmosfera do “ar 

duro e o sol com um ferrão em cada raio” (p.11).  

O céu é azul, mas as nuvens parecem refletir a vermelhidão dos primeiros raios de sol 

nas planícies desérticas. Pinceladas em preto e os tons em marrom sinalizam a transição da 

noite para o dia. O laranja e vermelho anunciam a chegada do sol na paisagem semiárida. A 

ausência de árvores reforça o sentimento de “estar no meio de lugar nenhum” (p.12), de que 

fala a narradora, e a certeza de que “não havia nenhuma brisa, nenhum hálito que viesse me 

aliviar um pouco entrando pelas frestas da blusa, levantando a barra da saia ou sacudindo meu 

cabelo com promessas de salvação” (p.11). Esses trechos do romance trabalham com aspectos 

essenciais da pintura como espaço, luz e cor explorados no limite por essas telas de O’Keeffe, 

em que “o estilo é ainda em grande escala naturalista” e com  “a paleta exagerada e 

caleidoscópica permite-nos sentir a intensidade das experiências da artista na paisagem da 

pradaria” (BENKE, 2001, p.14) e, em alguma medida, os sentimentos que Vanja vivencia 

nessa região.  

Nesse sentido, destaca-se o fato de a narradora usar o vocábulo “estranho” várias 

vezes. Muitas dessas ocorrências estão relacionadas não só ao espaço e ao clima do semiárido 

como também aos costumes com que a menina se depara nos Estados Unidos. Dessa forma, 

pode-se dizer que com a experiência de Vanja no exterior Adriana Lisboa também acaba por 

transmitir ao leitor alguma forma de estranhamento. Assim, essa obra literária também teria o 

potencial de gerar certa dose de meditação sobre o significado da vida, talvez por abordar 

temas como a perda e a finitude. Como afirma Georges Bataille:  

  

A morte de um é correlativa ao nascimento do outro, que ela anuncia e 
de que é a condição. A vida é sempre um produto da decomposição da vida. 
Ela é tributária, em primeiro lugar, da morte, que desocupa o lugar; em 
segundo, da corrupção, que acompanha a morte, e repõe em circulação as 
substâncias necessárias ao incessante aparecimento de novos seres 
(BATAILLE, 1987, p.37). 

 

No âmbito desse movimento, em que caminham vida e morte, é possível lembrar da 

tela Montanhas Vermelhas e Ossos (Red Hills and Bones), de 1941. Ali Georgia O’Keeffe 

mostra o relevo e a vegetação típicos do sudoeste americano, paisagem incomum para os 

parâmetros da menina criada em Copacabana.  
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    Montanhas Vermelhas e Ossos 

 

No quadro, há ainda a presença da carcaça de um animal. De certo modo, os ossos ali 

presentes dialogam com o romance da escritora uma vez que, embora tenham significado 

mais amplo e diverso, remetem o observador médio à ideia de morte, um dos temas centrais 

dessa narrativa, ainda que, como mencionado, não seja abertamente discutido, mas apenas 

sentido.  

Assim, ainda no primeiro capítulo, Vanja revela que a sua mãe está morta, no entanto, 

em momento algum, o assunto se transforma em tabu, mas também não é objeto de análises 

profundas. Contudo, está sempre presente como se buscasse lembrar a todos que a morte faz 

parte da vida. Tanto que até uma das metáforas utilizadas para demonstrar a coragem da 

narradora em superar a perda é construída com a imagem de ossos: “Minha situação era óssea, 

era da ordem das estruturas, sem carne, sem glacê” (p.20). Ou seja, o adjetivo “óssea” mostra 

a disposição de Vanja para sobreviver apesar de todas as contrariedades e harmoniza-se com o 

ponto de vista de O’Keeffe sobre o tema. De toda forma, é mais uma forma indireta de figurar 

o tema.   
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Por outro lado, em algumas passagens do romance, parece até que há uma certa 

aproximação entre a poesia de Marianne Moore, nascida em 1879, e pintura de sua 

contemporânea Georgia O’Keeffe, de 1887. Em certo sentido, essa conexão é sugerida por 

trechos como este: “Enquanto isso, os moluscos do mar de Copacabana silenciavam o mundo 

dentro de suas conchas azul-corvo. E os corvos sobrevoavam a cidade de Lakewood, 

Colorado. Os corvos azul-concha” (p.41).  O vocábulo azul-corvo se encontra em um verso do 

poema “Os Peixes”, “The Fish”, na tradução de José Antonio Arantes: “vade- /ando negro 

jade. /Das conchas azul-corvo, um marisco /só ajeita os montes de cisco; /no que vai abrindo e 

fechando” (MOORE, 1991, p.27). O corvo por sua vez desponta algumas vezes na pintura de 

O’Keeffe e também na capa do romance.  

Em relação ao pássaro, ainda que a ornitologia ateste que todos os corvos são pretos, 

um fenômeno óptico faz com que, sob certas condições climáticas, seja possível visualizar a 

cor azul em sua plumagem.  Essa ambiguidade entre o ser e o parecer acaba por incentivar a 

fabulação, que também é explorada não só no poema como também no romance.  

Nesse viés, destaca-se a imagem reproduzida na capa da edição original de 2010, pois 

embora pareça uma pintura, na verdade ela é a reprodução de uma fotografia de autoria de 

Meggan Gould, que faz parte da série Crow5. Nesse conjunto fotográfico, cuja temática é o 

corvo, há quinze diferentes fotos com o pássaro. O observador identifica algumas mais 

facilmente como fotos, outras transmitem certa ambiguidade. Parecem estar na fronteira entre 

essas artes, dando mesmo a impressão de serem verdadeiras pinturas. Meggan Gould, além de 

fotografa, é professora assistente de artes na Universidade do Novo México. Ela também 

reside em Albuquerque, cidade central para a trama do romance que ora se analisa.   

Em relação a Georgia O’Keeffe, os pássaros surgem em telas como Desfiladeiros com 

Corvos (Canyon with Crows), de 1917, ou Lago George com Corvos (Lake George with 

Crows), de 1921. Nesta os corvos sobrevoam o azul do Lago George e podem mesmo dar a 

impressão de serem azuis. Possivelmente uma tentativa da artista reproduzir os referidos 

efeitos ópticos iridescentes. Na primeira, O’Keeffe mostra um par de corvos sobrevoando as 

montanhas do oeste americano. Com uma paleta com diferentes tons em verde, ela retrata a 

vegetação da região que se opõe ao terreno desértico em vermelho.  

 

                                                 

5 A série completa pode ser encontrada na homepage da fotógrafa em:  

http://www.meggangould.net/site_seeingIV.htm   acesso em 05.10.2013.  
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                                              Desfiladeiros com Corvos 

 

O voo da dupla de corvos captados pela pintora possibilita que o observador dê vazão 

à imaginação e que o leitor mergulhe no universo de Adriana Lisboa, repleto de conchas azul-

corvo e corvos azul-concha, onde é possível se imaginar uma fértil interlocução entre Moore e 

O’Keeffe mediado pela bibliotecária da escola de Vanja que a apresentou ao mágico universo 

da poesia.  

Segundo Os Escritores, 2: as históricas entrevistas da Paris Review, Marianne Moore 

é “sem dúvida a mulher mais importante da literatura norte-americana moderna” (MAFFEI, 

1989, p.9). Por outro lado, várias obras consideram que Georgia O’Keeffe foi a pioneira da 

pintura moderna nos Estados Unidos e uma das mais importantes artistas de seu tempo. No 

livro The Art and Life of Georgia O’Keeffe ela é destacada como um verdadeiro mito:  

Georgia O’Keeffe has become a legend in her own time, yet the 
origins of the myths about her have never been explored. What is O’Keeffe’s 
mystique? When did it begin? Why has she remained so reclusive, so 
unwilling to let the public see the full range of her prodigious artistic 
creations? Why did she make her home in the remote desert mesas of the 
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American Southwest? How has she become an American heroine in her own 
time? (CASTRO, 1995, p.1). 6 

Sem dúvida, Moore e O’Keeffe são mulheres que conseguiram se destacar em áreas 

que, em sua época, ainda eram dominadas pelos homens. Em certo sentido, Azul-corvo, um 

romance construído por uma mulher, pode ser considerado como uma homenagem a essas 

artistas e também a Janis Joplin, cuja importância no cenário musical é notória.   

Pode-se dizer que em Azul-corvo a música também é uma presença relevante, mas 

dessa vez não surge ligada à música erudita como assevera Karl Erik Schøllhammer, e sim ao 

jazz-rock rebelde e contestador de Joplin e o samba sofisticado e popular de Noel Rosa, que 

funcionam não como meras citações, mas com funções específicas ligadas ao enredo, 

atreladas ao campo semântico das sensações emotivas, revelando o âmago dos sentimentos 

das personagens.  

Deste modo, as composições de Noel Rosa se ligam às memórias da guerrilha do 

Araguaia, sobretudo, àquelas atreladas à personagem Fernando e aos seus dolorosos e 

enigmáticos relacionamentos amorosos com a guerrilheira Manoela (codinome de Joana) e 

Suzana. Ademais, entre os participantes da luta no Araguaia havia mesmo um aficionado pelo 

sambista carioca, o guerrilheiro Jorge: “No barraco, à noite, cantava músicas de Noel Rosa, 

para felicidade da romântica Lúcia” (MORAIS e SILVA, 2011, p.207). 

Além disso, em alguma medida, pode-se apontar em Azul-corvo uma relação entre a 

polêmica cantora norte-americana e a personalidade de Suzana. No nível mais superficial, a 

roqueira é uma artista admirada pela mãe de Vanja. Contudo, ela é um elemento que conecta 

Suzana com a cultura hippie, pois ela parece rejeitar os valores da sociedade patriarcal e de 

consumo, além de admitir certa permissividade quanto às drogas e possivelmente com a 

liberdade sexual, em consonância com o momento histórico em que viveu nos Estados 

Unidos.  

Nesse sentido, Vanja revela que o cheiro da maconha a faz lembrar-se da mãe e de seu 

riso agudo e sempre fácil: “havia um cheiro diferente no ar – um cheiro adocicado, que não 

era de cigarro nem era de incenso. Antes, eu às vezes também sentia aquele cheiro na Barra 

                                                 

6 “Georgia O'Keeffe se tornou uma lenda em seu próprio tempo, no entanto, as origens dos mitos sobre 
ela nunca foram explicadas. O que é a mística de O'Keeffe? Quando isso começou? Por que ela se manteve tão 
reclusa, recusando-se a deixar o público ver toda a gama de suas criações artísticas prodigiosas? Por que ela fez 
das remotas paisagens do deserto do sudoeste norte-americano o seu lar? Como é que ela se tornou uma heroína 
americana em seu próprio tempo?.” (CASTRO, 1995, p.1, tradução nossa).  
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do Jacu, durante as férias, na casa dos amigos da minha mãe. Sempre depois que todas as 

crianças já tinham ido dormir” (p.158).  

Entre as memórias das viagens para Barra do Jacu, destaca-se também a presença da 

cantora: “Minha mãe colocava Janis Joplin para tocar e aumentava o volume e esticava a 

cabeça para fora da janela do Fiat 147 e cantava junto, como se estivesse num filme. Eu ficava 

hipnotizada pelo transe da minha mãe” (p.32). A própria Vanja compara sua mãe com a 

cantora. Chega a comentar isso com Suzana, mas esta responde que a única semelhança entre 

elas era o fato de seus respectivos pais terem trabalhado na Texaco.   

A resposta é intrigante porque Vanja afirma, em outro ponto da narrativa, que Suzana 

praticamente não falava no pai, mas o faz exatamente ao falar da cantora. De todo modo, 

defende-se aqui que a mãe de Vanja tem uma postura rebelde e contestadora. Talvez 

influenciada não só pela cantora como também pelo movimento do rock and roll e da 

contracultura, que estavam em voga exatamente no momento em que Suzana era jovem. É 

nessa época que ela, repentinamente, rompe com o pai e, mesmo sem ter dinheiro, decide 

partir sozinha para o Novo México.   

Sobre os detalhes da personalidade de Suzana, Vanja não chega a ser explícita, mas, às 

vezes, fornece alguns indícios, portanto não é possível assegurar como era precisamente o seu 

modo de ser, mas apenas pinçar um ou outro aspecto mais ou menos saliente. Uma passagem 

um tanto vaga, mas sugestiva encontra-se naquele episódio em que a narradora fala do transe 

de Suzana ao cantar Me and Bobby McGee: “Ela parecia uma outra mulher, que me fascinava 

e amedrontava. Tinha uma rouquidão na voz exatamente como a de Janis Joplin” (p.32). 

Em relação à referência a Moore, O’Keeffe e Joplin,  a narrativa pode ser vista como 

uma espécie de tributo a mulheres que não se submeteram aos ditames da sociedade machista 

e patriarcal e, assim, com ousadia romperam com modelos mais tradicionais em suas 

respectivas áreas de atuação, contribuindo na formação de um legado cultural que, até certo 

ponto, se pode considerar canonizado, já que se vive em uma era de incertezas e 

descentramentos.  

Nesse sentido, as obras destacadas são exemplares, pois, por sua pungência, são 

revisitas pela abordagem intertextual de Adriana Lisboa, que as usa como matéria-prima para 

sua produção contemporânea. Com isso revigoram-se as produções modernistas e 

potencializa-se a escrita da autora que acessa a tradição e a recombina com nuances do século 

XXI, em um movimento que tanto retoma o passado como projeta o futuro.  
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Em relação ao espaço da narrativa, da mesma forma como o Novo México fascinou 

Georgia O’Keeffe, pode-se dizer que este estado norte-americano também causou uma forte 

impressão visual em Adriana Lisboa quando ela fez uma viagem exploratória pela região do 

semiárido: 

Foi sabendo pouco mais do que nada e com um mapa aberto no carro 
que cheguei pela primeira vez ao estado [Novo México], em setembro de 
2006. A estrada fatiava a imensidão de terra plana e desocupada, as plantas 
do deserto se enroscavam debaixo de um céu sem fim onde sequências de 
pinturas se borravam, umas após as outras, como se um artista inquieto 
ficasse trocando cores sem se decidir por nenhuma. As Montanhas Rochosas 
empunhavam seus picos nevados a oeste, num desafio (LISBOA, 2010). 

 

Portanto, ao passear pelo Novo México, a própria escritora já conseguia captar toda a 

potencialidade visual do local, percebendo telas cunhadas pela própria natureza. O impacto 

que essas imagens produziram no espírito da escritora posteriormente foram parar nas páginas 

de Azul-corvo em que Vanja também se mostra impactada pela intensa visualidade da região 

da mesma forma que acontecera com Georgia O’Keeffe quando lá chegou.  

Da mesma forma que Adriana Lisboa, a pintora também é movida por sua paixão pela 

música, fato que fez com que explorasse as relações entre essa arte e a pintura, resultando 

dessa experiência uma série de telas abstratas em que buscou reproduzir com sua paleta o 

movimento das composições musicais. São exemplos dessa fusão telas como Música Azul e 

Verde (Blue and Green Music) e Música – Cor-de Rosa e Azul II (Music – Pink and Blue II) 

ambas de 1919. Segundo Brita Benke, essas telas são respostas à musica: “As suas cores são 

coordenadas de forma delicada e ao mesmo tempo orquestradas de modo audacioso para 

alcançar o máximo de expressão, como se dessa maneira desejasse dar voz ao total espectro 

emocional da ‘sonoridade íntima’ da pintura” (BENKE, 2001 p.19). 

De fato, a música era uma das maiores predileções de Georgia O’Keeffe tanto que 

uma vez chegou a declarar que só não se enveredava por uma carreira musical porque não 

tinha talento para tal: “Singing has always seemed to me the most perfect means of 

expression. It is so spontaneous. And after singing, I think the violin. Since I cannot sing, I 

paint” (TURNER, 1992, p.85)7. Embora já fosse uma reconhecida pintora, afirmava ser o 

canto a mais perfeita forma de expressão artística. Depois viria o violino. Mas como não sabia 

                                                 

7 “Cantar sempre pareceu-me o modo mais perfeito de expressão. É tão espontâneo. Depois de cantar, eu 

acho que o violino. Como não posso cantar, eu pinto.” (TURNER, 1992, p.85, tradução nossa). 
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cantar e muito menos tocar aquele instrumento expressou suas potencialidades artísticas com 

o pincel.  

Se Georgia O’Keeffe não trilhou o caminho da música por acreditar que lhe faltava 

talento, curiosamente,  Adriana Lisboa, que já era formada e vivia de música, acaba migrando 

para a literatura. Em declaração para o jornalista Christian Schwartz ela comenta:  

  Venho de uma família de músicos amadores, meus pais faziam 
seresta, sempre escutei música popular dentro de casa. E aí quis estudar 
música na faculdade. Mas não era uma coisa cem por cento sincera, era algo 
meio falso da minha parte. Como eu sempre escrevi, desde criança, houve 
um momento em que falei: ‘Não estou mais a fim de fazer esse negócio de 
música’. Queria escrever, mas, para isso tinha que ser escritora, e escritores 
publicam livros (LISBOA, 2010).  

 
 

Nessa mesma conversa, ela arrisca uma explicação para a mudança de rumo: “Quando 

vejo uma paisagem bacana, penso logo em como descrevê-la com palavras. Por isso a música 

não deu tão certo na minha vida” (LISBOA, 2010). Em alguma medida, vê-se em Azul-corvo 

esse frêmito por transformar paisagens em imagens verbais. Talvez por isso pareça existir 

tanta relação entre o enredo do livro, a geografia do sudoeste dos Estados Unidos e o trabalho 

de Georgia O’Keeffe.  

Ainda no bojo da relação do romance com outras artes, destaca-se que no final de sua 

carreira Georgia O’Keeffe chegou a iniciar-se como ceramista, ofício também praticado pela 

avó de Vanja. A narradora, em dado momento da narrativa, ganha um pedaço de argila de sua 

ascendente. Esta pede que ela crie algo com essa matéria prima, mas as mãos da menina 

conseguem apenas moldar uma bola. Vanja parece mais capacitada a moldar com palavras do 

que com barro.  

Em certo sentido, o prematuro desparecimento da mãe de Vanja e a posterior viagem 

da menina para os Estados Unidos funcionam como um rito de passagem. Nessa árdua 

transição, a literatura exerce um papel de destaque, pois devido às frequentes visitas à 

biblioteca pública de Denver, onde Fernando trabalhava, e as constantes sugestões literárias 

de uma de suas funcionárias, ela acaba por descobrir sua vocação. Mais tarde, acaba 

assumindo o emprego de bibliotecária naquela mesma instituição, reconhecendo o relevante 

papel realizado pela antiga mentora da biblioteca de Denver, cuja influência foi decisiva para 

sua escolha profissional.  

Desse intenso contato com a literatura é que se explica não só o título do romance, 

mas a simbologia embutida em quase todos os títulos do romance que de um modo ou outro 
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acabam fundindo-se com o próprio percurso de Vanja. No seu trajeto para se tornar uma hábil 

leitora de literatura inglesa, acaba recebendo a indicação de uma coletânea de “poemas 

difíceis”, em que se encontrava The Fish, de Marianne Moore.  

Vanja apaixonou-se pelo poema que acabou tornando-se o seu predileto. Talvez por 

remeter-lhe aos tempos de sua infância feliz entre os mares de Copacabana e Barra do Jacu. 

Mas, mesmo em todo o seu lirismo, ao longo do poema entrelaçam-se tempo, vida, dor e 

morte: “As /marcas externas /de mau-trato estão todas presentes /neste edifício resistente – 

/todo resquício material/ de a-/ cidente – ausência/ de cornija, machadadas, queima e /sulcos 

de dinamite – teima em /ressaltar; já não é o que era/ cova” (MOORE, 1991, p.27-29). Assim, 

Vanja acaba fundindo esses elementos que não só estão presentes no poema, mas que estão 

enredados na própria experiência da vida humana.  
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4. Hanói: réquiem para um trompetista 

  

 

 4.1 A música dá o tom 

 

Neste romance, a tradicional abordagem intertextual de Adriana Lisboa está bastante 

suavizada. Não há uma obra literária ou mesmo um poema que se entrelace ao texto. As 

referências à literatura são genéricas e pontuais. David carrega um livro consigo no início da 

narrativa, mas está de tal modo perturbado e abatido que não consegue lê-lo. Não se sabe o 

título ou o autor da obra. Embora seja um leitor, possua uma estante de livros em seu 

apartamento e tenha considerado que o seu melhor emprego fora em uma livraria, percebe-se 

que em Hanói as atenções não estarão voltadas para a literatura. Isso fica evidente quando, no 

caminho de retorno para casa, já que percebe que não vai dar mais conta da leitura do livro de 

bolso, David deixa-o em seu assento do metrô na estação em que tinha de descer e lhe dá dois 

tapinhas de boa sorte.  

As artes plásticas também não terão espaço desta vez. Explica-se: é o momento de a 

música brilhar. Na narrativa, simboliza-se essa centralidade de diversas maneiras. Por 

exemplo, a presença de uma personagem cujo nome significava “radiante” na língua da tribo 

indígena de que descendia. Ela torna-se inesquecível por ter estado com David no momento 

em que ele teve o seu primeiro contato com o trompete. Daí em diante sua vida tornou-se 

fulgurante por causa da descoberta daquele instrumento. A garota radiante ficou apenas como 

uma boa memória, mas a música tornou-se inseparável de sua vida.  

E se ele não conseguiu ler uma linha sequer do livro que carregava consigo, não 

deixou de acompanhar a apresentação de um garoto que levara um piano de armário para uma 

apresentação na rua. Portanto, é com suporte na musicalidade que Adriana Lisboa vai explorar 

mais profundamente a questão da morte.  

Em sintonia com essa opção, ela nos apresenta um narrador cuja percepção auditiva é 

tão apurada quanto à de Quan Âm, a divindade asiática que ouve os sons do mundo. Com 

ouvidos tão poderosos à espreita, não é por acaso que mesmo a sonoridade da língua 

vietnamita é percebida pela personagem do trompetista como uma estranha e agradável 

sinfonia: “o deixavam curioso aqueles soluços que eram as palavras que diziam” (p.84).  

Além disso, a fascinação de David por tudo que o remeta à sonoridade também pode 

ser vista em fragmentos em que ele ainda se lembrava da mãe com carinho. Reminiscências 



111 

 

 

da infância, fase em que ela ainda não tinha abandonado a família: “Ele pensou em sua mãe 

mexicana, Guadalupe, que apesar do sotaque – o adorável sotaque, trilha sonora dos anos 

felizes da primeira infância de David – falava inglês tão melhor do que o velho Luiz, o 

mineiro de Capitão Andrade” (p.100). Esses sons, guardados na memória, eram ecos de um 

tempo que já não existia. Nesse sentido, em Hanói, há também o forte simbolismo presente 

nas conchas, pois, além de remeterem a uma ausência, ainda têm seu significado ligado à 

sonoridade, uma vez que, em outros tempos, as conchas eram utilizadas para produzir som.  

Ainda sobre música e sonoridade, ainda na época do lançamento de Azul-corvo, a 

Adriana Lisboa comentava com Christian Schwartz a influência que sua formação musical 

acabava por exercer sobre a sua escrita:  

O ouvido de alguém que estudou música, ou que trabalhou com 
música, é um ouvido preocupado com consonâncias, dissonâncias, ritmos, 
pausas, silêncios e outras coisas dessa natureza. Muitas vezes, eu as vejo 
quando releio o que escrevo. Sei que há um ouvido ali atrás. É o ouvido da 
ex-musicista que sou, norteando certas coisas (LISBOA, 2010).  

 

Pode-se dizer que em Hanói esse sentido da escritora está em plena ação. Tanto que 

ela revela que durante a escrita acabou por criar uma playlist para o livro e o som estava 

sempre ligado durante todo o processo de criação da obra. Mas, de todo modo, sabe-se que a 

música sempre esteve presente no universo da autora. No entanto, para achar o tom certo para 

discorrer sobre a morte, foi preciso investir ainda mais em seus conhecimentos musicais, pois 

certas emoções só podem mesmo ser expressas por essa linguagem.   

Em relação a David, no entanto, a música não fora um dom especial ou uma dádiva 

divina. Foi preciso muito esforço para dominar o trompete. “Era absurdamente difícil. Quanto 

mais difícil parecia, mais vontade tinha de aprender e mais se dedicava a tirar melodias 

consistentes daquilo. Estudava com raiva quase religiosa, como se quisesse ser ouvido por um 

deus surdo ou indiferente” (LISBOA, 2013, p.43)8.  

Se houve algo na vida de David pela qual ele sentia que valia a pena lutar, era para 

aprender a tocar aquele instrumento. Quando finalmente aprendeu, descobriu o motivo de ver 

tantos instrumentistas sorrindo no palco. “Era uma experiência sem comparação. Era uma 

felicidade sem enfeites – radiante, como a garota da tribo indígena canadense” (p.44).  

                                                 

8 A partir daqui, as referências ao romance Hanói serão indicadas apenas com o número da página entre 

parênteses.  
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           Neste romance, a escritora vale-se de toda sua experiência musical para construir a 

narrativa. Logo, procura fundir elementos deste contexto na trama. Por exemplo, sabe-se que 

o improviso é um elemento fundamental para o jazz. Não há de se falar em uma performance 

de tal estilo musical sem que esteja presente a improvisação. Assim, Adriana Lisboa constrói 

uma cena em que se pode ver o trompetista simulando essa técnica diante dos olhos do leitor, 

para não ter de revelar a uma vizinha, uma das poucas com quem tinha certa intimidade, que 

estava doente e provavelmente morreria em breve:  

 

   David suspirou e disse eu vou me mudar.  
   Mesmo? 
   É. Daqui a um mês. Ou dois.  
   Mas por quê? Para onde você vai?  
             Ele resolveu improvisar. Colocou-se de pé, como se estivesse na 
banda de Duke Ellington no Cotton Club, tirou a surdina do trompete e disse 
você sabe que Lisa foi embora não faz muito tempo.  
 (Os saxofones repetiram a frase.) (...)  
 Que cidade? ela perguntou.  
 David disse o nome da primeira que lhe veio à cabeça. Nova Orleans 
(o que os saxofones repetiram, felizes e em uníssono – Nova Orleans era, 
afinal, um excelente destino). (p.86).  

 

Nesta passagem, além da intenção de emular uma técnica do jazz, a autora ainda inclui 

uma referência à cidade de Nova Orleans, considerada por muitos como o berço deste gênero 

musical. Deixando claro, assim, que todos os caminhos de Hanói levam o leitor para os 

meandros do terreno da musicalidade. Afinal, como afirma David, se é preciso morrer, que “a 

sua morte tivesse pelo menos uma boa trilha sonora” (p.106). 
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4.2 A morte com data marcada 

 

           A mais descabível das frases: alguém morreu ‘na hora certa’. 

             Elias Canetti (Sobre a morte) 

 

 

Pode-se dizer que o ser humano passa a vida equilibrando-se entre a certeza da 

finitude e a incerta do termo de sua existência. Porém, em Hanói, um dos aspectos mais 

marcantes do enredo é exatamente a transgressão dessa incerteza, pois o trompetista descobre 

que está prestes a morrer devido a uma doença incurável. É certo que todos vão morrer, no 

entanto: “A diferença era que as outras pessoas não sabiam qual o seu prazo de validade, mas 

David sabia qual era o seu” (LISBOA, 2013, p.70). 

A pergunta, talvez a mais incômoda que um ser humano pode fazer, é enunciada entre 

a sensação de pasmo e incredulidade: “Quanto tempo doutor?” (p.84). E o oncologista, 

reticente, escondendo-se no jargão médico e atrás de uma pilha de exames, diagramas, 

radiografias até finalmente ter coragem de decretar: “Já era, rapaz. Seu tempo acabou – 

noutras palavras mais gentis, disfarçadas, medicinais” (p.69).  

Para Emmanuel Lévinas: “O tempo não é a limitação do ser, mas a sua relação com o 

infinito. A morte não é aniquilação, mas questão necessária para que esta relação com o 

infinito ou tempo se produza” (LÉVINAS, 2003, p.45). Vista por este prisma, a situação de 

David pode ser encarada como uma oportunidade de se atingir uma consciência mais 

completa do ser. Todavia, como a maioria das pessoas, David não encara a situação por esse 

viés filosófico.  

A notícia de que tem uma doença terminal o deixa perplexo. Enquanto ainda tenta 

entender sua dramática situação, o narrador surge e, sarcasticamente, passa a escarnecê-lo: 

“Você achou que era para sempre? Como pôde levar um susto com o primeiro fio de cabelo 

branco na cabeça? Era para cá que você vinha quando deu o primeiro passo (...)” (p.31). 

Nesse sentido, não deixa de alfinetar o próprio leitor, porque sabe que não é apenas David a  

ter dificuldades em encarar a finitude. As provocações do narrador giram todas em relação ao 

tempo. E isso o trompetista quase não tem mais.  

Em geral, mesmo cientes de que a imortalidade é apenas uma quimera e de que a 

grande dúvida é, precisamente, a quantidade de tempo que nos resta, não admitimos 

concretamente a nossa morte. Na verdade, como explica Sigmund Freud, temos uma 
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tendência patente para prescindir da morte, para eliminá-la da vida. Tentamos silenciá-la. 

(FREUD, 2010, p.230).  

Todavia, no caso de David, esse mecanismo de recalcamento é praticamente 

desarmado, pois o médico deixa bem claro que lhe restam apenas poucos meses de vida. 

Ademais, fica difícil fingir que tudo vai bem, uma vez que sequer pode viver sem o apoio da 

medicalização: “Dentro de sua cabeça havia um martelo golpeando insistentemente uma 

bigorna, mas o analgésico era forte e ele sabia que a dor não demoraria a ceder” (p.30).  

Como destaca José Carlos Rodrigues: “Em uma sociedade dominada pela analgesia, 

fugir à dor é o caminho racional, preferível a todos os outros. A dor, como a morte, é o grande 

inimigo e contra ele de nada valem consciência, liberdade, fantasia, coragem” (RODRIGUES, 

2006, p.195). No entanto, para David não há nem essa opção. O câncer é agressivo e está em 

estágio avançado. Ele já está tendo de conviver com a dor e a morte bate à sua porta. Mesmo 

assim ele não irá abrir mão da fantasia nem da liberdade. A consciência em alguns momentos 

ficará embotada pelo declínio de sua saúde, mas a coragem prevalecerá mesmo que o medo, 

vez ou outra, desponte com vigor.  

Depois de terminada a consulta com o oncologista, em pleno estado de choque pelo 

recebimento da notícia da doença terminal, ainda envolvido com as formalidades burocráticas 

do consultório – entre assinaturas e agradecimentos de praxe – a música surge em sua mente 

como uma forma de salvação, uma tentativa de manter o equilíbrio: “Ele pensou na 

embocadura do trompete. Ajeite os músculos desse jeito, coloque a pressão correta, nem mais, 

nem menos e sopre” (p.11). Quando tudo parece perdido, a paixão musical, representada pelo 

instrumento e sua técnica, ainda funciona como uma espécie de refúgio, algo capaz de 

aquietar o corpo e o espírito. É uma tentativa de agarrar-se à vida por via oral, um amparo e 

um abrigo pelo contato com o corpo do trompete, que ele considerava um amigo para as horas 

difíceis. Como visto anteriormente, a literatura não é mais uma opção viável para esse fim.  

Todavia, David ainda tenta acreditar na remota possibilidade de que o médico esteja 

equivocado, embora o seu próprio corpo indique o contrário. “Não havia muita margem de 

erro, no seu caso. Os sintomas já vinham colocando placas de trânsito no seu corpo, dizendo é 

por aqui. Placas de trânsito com limites de velocidade, com avisos de RUA SEM SAÍDA e 

com o vermelho histérico do PARE” (p.22). Mesmo assim, entregava-se a fantasias e 

devaneios de que a coisa poderia não ser tão grave. Trata-se de um processo de negação 

bastante comum em quadros de doença terminal. Adiante se elucidará o tema.  
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Como comenta Jean Ziegler: “Uma dissimetria profunda existe entre a morte certa do 

corpo e a morte incerta da consciência. A prova é que na maioria dos homens a aproximação 

da catástrofe fisiológica não destrói de maneira nenhuma a intensa vontade de viver” 

(ZIEGLER, 1977, p.275). Mesmo ciente do diagnóstico nefasto e ainda vivenciando as dores 

de sua doença, David ainda tem fé na reversão do quadro. Manifestação clara dessa ânsia 

avassaladora pela vida que domina o ser humano.  

O leitor, provavelmente também não muito afeito à reflexão sobre a morte, terá a 

oportunidade de iniciar-se nesse mister caso acompanhe com atenção o drama de David. 

Como destaca Paul Ricoeur, que conviveu, de perto, com doentes em luta derradeira pela 

vida: “O olhar que vê o agonizante como ainda vivo, como apelando para os recursos mais 

profundos da vida, como carregado pela emergência do Essencial em sua vivência de vivo-

ainda, é um outro olhar. É um olhar da compaixão, e não do espectador que se antecipa ao já-

morto” (RICOEUR, 2012a, p.15).  

Esse olhar lançado por Paul Ricoeur caminha na contramão da postura contemporânea 

de fuga diante da dor e da morte. É uma atitude de quem não admite deixar o próximo sozinho 

na eminência de seu óbito, ou melhor, nos momentos mais árduos de afirmação da vida. 

Ainda que não possa salvar-lhes, suprimindo a morte, aposta no júbilo de existir “Vivo até a 

morte”. No romance, a personagem Alex também trilha esse caminho, acompanhando David 

em toda a sua agonia até o final, dando suporte e afeto, ainda que o tenha conhecido pouco 

mais de dois meses antes de sua morte.  

Destaca-se que a presença de Alex foi fundamental para que David também cresse no 

“vivo-ainda”, já que a sua aparição fez com que ele desejasse mais tempo para estar ao lado 

dela. Além de tudo, enquanto estivesse com vida poderia haver até uma reviravolta total no 

caso. No enredo de Hanói, a esperança de sobrevivência que o trompetista tem atrela-se, 

sobretudo, a uma história que fora contata a ele outrora: “(...) do sujeito diagnosticado com 

uma doença grave a quem o médico só havia dado um ano de vida: o doente pediu demissão 

do emprego, vendeu tudo o que tinha e foi gastar numa farra de dimensões épicas. Pouco 

depois, descobriu-se que o diagnóstico estava errado” (p.9). Durante muito tempo, David 

acreditou que algo parecido também poderia acontecer com ele.  

Enquanto a sua doença ainda não tinha atingido a fase mais aguda, David imaginava-

se como uma espécie de duplo do sujeito da história, embora o oncologista afirmasse que, no 

caso dele, o máximo que se poderia fazer era conseguir uma breve sobrevida. “Mas temos 

aqui essa tentativa de distensão da vida, pense nela como um elástico, vai dar para puxar mais 
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um pouco, um pouco mais, até que realmente arrebenta, claro. Como é da natureza dos 

elásticos” (p.69).  

Como comentado brevemente em Azul-corvo em relação à Suzana, um dos aspectos da 

dramaticidade da situação enfrentada por ela e agora por David é a perda do caráter de 

imprevisibilidade. Segundo a Enciclopédia da morte e da arte de morrer: “A morte é 

geralmente vista de forma linear, como algo que se encontra no final da estrada da vida. 

Porém a morte inesperada é uma morte fora do tempo, fora do lugar, que rompe a biografia 

individual e social” (HOWARTH, 2004, p.365). Assim, para ele, aos trinta e dois anos, com a 

expectativa de toda uma vida pela frente, é um choque saber que vai morrer em dois ou três 

meses.  

O abalo é de tal ordem que decide mudar radicalmente sua vida. Por que continuar a 

trabalhar, levar uma vida rotineira se já não há quase mais tempo a ser vivido?  Se os grãos de 

areia da ampulheta da vida se precipitam rapidamente para o fim? “O agonizante torna-se 

lentamente um outro homem, total e fundamentalmente diverso daquele que foi antes de 

empreender o processo de morrer. Sua percepção se altera, muda a sua conduta social, assim 

como as suas relações com a realidade (ZIEGLER, 1977, p.241). 

Se por um lado o aviso prévio ainda lhe dá tempo de fazer alguns preparativos finais, 

por outro, o seu corpo, o seu estado de espírito, com avanço da doença, o fazem sentir o 

horror de perceber-se, gradualmente, transformando em uma espécie de cadáver já que: 

“Partes do seu cérebro estavam se desligando. Pegando o paletó nas costas da cadeira, 

apagando a luz e trancando a porta ao sair. Só que não iam voltar para o expediente no dia 

seguinte” (p.218). E um cadáver, conforme assevera Georges Bataille: 

(...) é marcado desde o início pelo signo nada. Para nós que 
sobrevivemos, esse cadáver, cuja decomposição próxima nos ameaça, não 
responde a nenhuma expectativa semelhante à que tínhamos desse homem 
estendido enquanto vivo, mas a um medo: assim esse objeto é menos que 
nada, pior que nada. (BATAILLE, 1987, p.38).  

 

Portanto, será que não teria sido melhor morrer, repentinamente, de um ataque 

cardíaco fulminante como Benjamin, o pai de Alex? Assim, pelo menos não precisaria ter de 

se confrontar com o medo e o sentimento de luto ainda em vida e contra o signo do nada. 

Afinal, como destaca José Carlos Rodrigues, “(...) a morte é quase sempre uma surpresa, 

porque sua possibilidade é dúvida tanto quanto certeza. Nessa moderna escatologia, a morte 

passa a ser preferida como acontecimento surpreendente e fulminante, porque assim se pode 

reduzir ao mínimo a angústia que ela comporta” (RODRIGUES, 2006, p.169).  
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No entanto, mesmo tendo de lidar com uma tremenda gama de sentimentos de perda, 

David decide aproveitar o tempo que lhe resta da melhor forma possível. Afinal, “(...) toda 

atitude humana é vida e morte, num mesmo movimento. Nossa vida é um ser para a morte, 

mas também uma rebelião contra a morte; trata-se de uma luta constante, no espaço e no 

tempo, contra a morte (...)” (CARUSO, 1981, p.284).  

Vivenciando essa ambivalência entre vida e morte, remoendo o seu destino, 

fortemente impactado pelo diagnóstico trágico, David surpreende-se que o planeta continue a 

girar como se nada tivesse acontecido. As pessoas seguem com suas rotinas mais comezinhas. 

Como destaca Jean Ziegler:  

 

Pela primeira vez na sua existência ele entrevê a solidão, a sua 
nudez. Percebe-a, mas não pode aceitá-la, pois esse mundo que se desfaz, 
esse mundo que desmorona, essa ordem desmantelada continua, segundo 
toda evidência, a existir para os outros. A pessoa humana experimenta a sua 
separação do mundo. Em face da sua desgraça, o mundo revela uma 
desoladora indiferença (ZIEGLER, 1977, p.264). 

 

Nesse sentido, o narrador ressalta: “Estava claro, naquele momento, que o mundo 

passava ao largo do drama” (p.11). Para ele a sentença de morte antecipada, para os outros um 

dia como outro qualquer. “Ele se sentia sozinho, uma solidão maior e mais funda do que 

imaginava possível” (p.57). David sente-se massacrado por um pungente sentimento de 

desamparo. Como se fosse o único que vai morrer, enquanto todos os demais continuassem 

vivos para sempre. Ele vivencia um típico quadro de depressão por que passam os doentes 

terminais.  

Por este prisma, as ínfimas questões da vida cotidiana de repente lhe parecem 

absurdas. “E pensar que na véspera – na véspera! – David ajudava uma cliente, com grande 

empenho, a escolher o melhor vaso sanitário para a reforma do seu banheiro” (p.13). Nesse 

momento, ao lembrar-se da situação, todos aqueles minutos desperdiçados por tal bagatela, o 

pasmo e a raiva são tamanhos que chega a roubar o discurso no narrador. Ouvimos a sua voz 

irromper num grito de desespero: “Leve qualquer um, pelo amor de Deus! Qualquer um 

serve”. Afinal, há coisas mais importantes na vida e “um vaso sanitário é só um objeto de 

louça com funções para lá de práticas que se coloca no banheiro, só isso” (p.13). É uma típica 

explosão de raiva. Trata-se também de uma reação característica do processo de doença 

terminal.  
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A questão é que para ele o tempo urge. Assim, parece-lhe absurdo que as pessoas 

desperdicem preciosos minutos de vida com ninharias como a escolha de uma privada. Agora, 

premido pela morte, David encara o tempo por uma nova perspectiva.  

 

Sem uma limitação do nosso tempo de vida, os atos cotidianos não 
possuiriam essa unidade, essa urgência febril, essa qualidade permanente de 
escolha e essa fundamental dignidade. Nossa própria finitude é uma 
‘oportunidade única’ que nos é oferecida pela vida, ou, caso se prefira pela 
morte (ZIEGLER, 1977, p.280). 

 
Vivenciando o tempo em sua angustiante dimensão linear, a certeza da rápida 

aproximação do fim faz com que ele atribua importância a cada instante. Como sustenta Paul 

Ricoeur: “Enquanto estão lúcidos, os doentes que estão morrendo não se percebem como 

moribundos, como logo mortos, mas como ainda vivos” (RICOEUR, 2012a, p.13). Para quem 

se agarra à existência, todo instante é uma oportunidade de ser, de afirmar-se como 

consciência, como indivíduo.  

O trompetista ainda está disposto a viver intensamente. “Quando te dizem que é o 

último gole, David pensou, você para, aguça os sentidos e sente o gosto da bebida pela 

primeira vez” (p.13). A situação extrema faz com que rompa com o automatismo e assuma 

uma postura de total valorização das coisas mais simples da vida uma vez que: “A morte 

impondo um limite a nossa existência, instaura uma descontinuidade, institui o tempo. 

Confere um lugar e um sentido a cada instante de vida, donde singulariza cada vida 

proporcionando-lhe o seu significado (ZIEGLER, 1977, p.305). 

Assim, David começa a fazer uma avaliação crítica de sua existência. No curso desse 

movimento pergunta-se:  

Será que todos os doentes ficavam nostálgicos? Querendo ver fotos e objetos 
antigos, segurar a vida inteira nas duas mãos e avaliar o que tinha sido, o que 
não tinha, e se afinal tinha valido a pena? A velha história do balanço, do 
acerto de contas consigo mesmo? A velha culpa pelas coisas importantes que 
tinham ficado à sombra, enquanto idiotices sapatearam no palco, sob os 
refletores? (p.119) 

                     

Ao segurar uma das conchas que guardava em um pote de vidro, lembra-se de um 

marcante episódio de sua infância. Trata-se de uma das memórias mais felizes de David. Elas 

remontam a um passeio que fez com os pais ao litoral. Nessa oportunidade, iniciou uma 

coleção de conchas que acabou fracassada, pois eles moravam longe do mar e o trompetista 

acabou por ir à praia menos vezes do que desejava. Mas, naquela ocasião inesquecível, ele e a 



119 

 

 

mãe estiveram unidos em prol da coleção: “Você me ajuda a catar conchas? ele pediu à sua 

mãe, durante aquela viagem até a praia” (p.119). Mesmo sem empenhar-se muito da tarefa, 

Guadalupe conseguiu conchas maiores e mais bonitas do que as do filho. Todavia, no final, 

David teve sua cota de sucesso: “David acabou encontrando uma concha maior e mais bonita 

do que as dela. Que agora, décadas depois, segurava entre os dedos, a concha alfa, sua concha 

da vitória” (p.120). Por isso, apesar de as conchas terem sua simbologia ligada, entre outras 

coisas, à morte e à sonoridade, como visto em outros pontos desta dissertação, para David, 

havia ainda outros significados: “a concha não era espiral logarítmica nem era o documento 

de identidade de um deus: era sua infância, era a sua mãe, era aquela praia, aquele verão 

(p.161).   

Embora Jean Chevalier e Alain Gheerbrant destaquem que a concha também é vista 

como símbolo da fecundidade, pois “sua forma e sua profundidade lembram o órgão sexual 

feminino” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, p.270), para David prevalece mesmo o 

significado da morte, representada por aquele pote de vidro, com conchas dentro, pousado 

sobre uma mesa, que logo iria embora, junto com todos os seus pertences. Junto com sua vida. 

Aquelas conchas traziam o eco de uma trilha sonora feliz, promessas de alegrias que foram 

tragadas pela nuvem negra que já pairava sobre a cabeça de Guadalupe naquele passeio.  

Para Igor Caruso, o estado de espírito vivenciado pelo trompetista é fruto de sua própria 

postura ao longo da vida. Nesse sentido, o autor destaca que: “como se esqueceu de exercitar 

no dia a dia a ideia da morte, agora é assaltado por uma angústia indescritível e se apega a 

qualquer coisa – recordações, fatos cotidianos (...)” (CARUSO, 1981, p.302).  

No entanto, esse movimento de revisitar o passado é bastante doloroso para David. A 

complexidade dos sentimentos dele em relação à mãe é mostrada por Adriana Lisboa em um 

fragmento em que ela vale-se do recurso da quebra do paralelismo semântico: “Sentiu uma 

pontada de saudade de Lisa. Sentiu uma pontada de saudade do pai, uma pontada de raiva da 

mãe” (p.39). Esse tipo de construção põe em relevo todo o ressentimento do trompetista, que 

nunca a perdoou por ter abandonado ele e o pai. O surgimento do substantivo “raiva” quebra a 

expectativa gerada pela repetição do vocábulo “saudade”, criando no leitor uma sensação de 

estranhamento quando se depara com um vocábulo inesperado para uma construção paralela. 

Ainda mais porque coloca Lisa, que também o abandonou, em um patamar superior ao de sua 

mãe. Por conseguinte, já que o trompetista coloca Guadalupe como a única que não merece 

suas saudades, prevalece uma forte sensação de que ele não a perdoou jamais por ter 

abandonado o lar.  
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Ademais, ainda pesa sobre a mãe de David a incapacidade de realizar os desejos do 

menino. Mesmo após anos, ele ainda remói o episódio do piano, que foi a grande 

oportunidade de sua vida de realizar o sonho de assisti-la em uma performance no 

instrumento:  

    David nunca tinha ouvido sua mãe ao piano. Pediu que ela tocasse uma 
vez, quando passaram em frente a uma loja de instrumentos musicais. Havia 
um piano branco na vitrine, e parecia tão apropriado que Guadalupe se 
sentasse ali, os cabelos compridos às costas, para tocar. Não, ela havia dito. 
Faz tempo demais que eu não toco. E além disso tem muita gente na loja 
(p.160).  

 

Por timidez, falta de tato ou certa incompreensão em relação aos sentimentos do filho, 

Guadalupe recusou-se a realizar o desejo de David. Esse episódio tornou-se uma ferida de tal 

monta na memória do trompetista, que ele cogitava se isso teria tido ou não alguma relação 

com sua paixão pela música: “Sua mãe ao piano era uma memória inventada. Era algo que 

estava no passado de David sem estar. O piano que David nunca tinha ouvido sua mãe tocar: 

teria dado no trompete que ele descobriu com anos de atraso? (p.160). Finalmente, para 

azedar de vez a relação, ela sai de casa. A partir de então, restaram somente ressentimentos e 

saudades do tempo em que ela ainda estava com a família, embora o genitor do trompetista 

tentasse reconciliá-los: “As coisas estavam difíceis demais para ela, o pai de David lhe 

explicou, um pouco mais tarde, com aqueles dois olhos gigantes e azuis de seus antepassados 

italianos, tentando dizer mais do que o que cabia na contenção das palavras” (p.101).  

Embora David esteja com os dias contados, vivenciando, portanto, uma corrida agônica 

contra a marcha temporal linear e sequencial, paralelamente, com o avanço da doença, 

embota-se a própria noção cronológica. “Ele não sabia muito bem quantos dias fazia que tinha 

ido morar ali. Estava um pouco difícil registrar de forma organizada a passagem do tempo” 

(p.218). Com expedientes como esse, Adriana Lisboa subverte a lógica dos relógios, 

agregando uma vivência extra e diferenciada do próprio tempo, seja quando David acessa as 

memórias da infância seja quando conversa com a mãe já morta em uma espécie de tempo 

paralelo, mediado pelo narrador:  

Já te ocorreu que parte da minha doença era fugir dos tratamentos, e que foi 
por isso que acabei – como acabei? Como uma estatística, foi o que você 
disse para a sua namorada daquela época, depois que morri, não pense que 
não fiquei sabendo. (Era diferente! Ele diria. Eram situações diferentes. Eu 
não tinha filhos, para começo de conversa.) (p.105).  
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Pela via dessa outra dimensão temporal, David e a mãe tentam uma embaraçosa e 

inacessível reconciliação, uma busca de um tempo definitivamente extraviado e estilhaçado, 

que, não harmoniza as coisas entre eles. São ligações de certo modo extraviadas, que também 

marcam a relação entre Vanja e o pai biológico em Azul-corvo.  Em relação a esses diferentes 

modos de se tratar o tempo Paul Ricoeur comenta:  

Embora seja verdade que a principal tendência da teoria moderna da 
narrativa – tanto em historiografia como em narratologia – seja a de 
‘descronologizar’ a narrativa, a luta contra a representação linear do tempo 
não tem necessariamente como único resultado ‘logicizar’ a narrativa e sim 
aprofundar sua temporalidade” (RICOEUR, 2012b, p.55).  

 
Em Hanói, morte e tempo imbricam-se a partir do momento que o médico decreta que 

David agora é um moribundo. Dali em diante, mesmo sem querer, parece que todos fazem 

questão de defrontá-lo com a dimensão cronológica. É o que acontece, por exemplo, em uma 

conversa que tem com uma funcionária do departamento de recursos humanos da loja de onde 

se demitiu. Ela, sem saber da doença do trompetista, comenta: “Trinta anos. Já estou me 

achando meio velha. Mas me disseram que é agora que a vida começa a ficar boa” (p.62).  

David tem trinta e dois anos, mas sabe que sequer irá comemorar mais um aniversário. 

Ou seja, terá de se retirar, antecipadamente, na melhor parte da festa. “Não que tivesse sido 

sempre uma festa, David pensou. Mas alguns momentos definitivamente mereciam gratidão. 

Talvez a grande festa, aquela maiúscula, afinal fosse isso, fossem os momentos não festa 

junto com os momentos festa” (p.85).  

Como destaca Georges Bataille: “A sexualidade e a morte são apenas os momentos 

intensos de uma festa que a natureza celebra com a multidão inesgotável dos seres, uma e 

outra tendo o sentido do desperdício ilimitado que a natureza executa contra o desejo de durar 

que é próprio de cada ser” (BATAILLE, 1987, p.41). De fato, David anseia veementemente 

permanecer nessa celebração da vida, entretanto, como todos têm de sair em algum momento, 

já planejava os detalhes de sua retirada, quando, inesperadamente, conhece Alex e acaba 

vivendo um último capítulo de vida em que a sexualidade abre-lhe as portas do afeto e da 

amizade antes do ponto final.  

Durante o complexo processo de aceitação da ideia da morte, David prefere não 

comentar nada com os vizinhos sobre a doença terminal. Evita, assim, uma série de 

embaraços que a comunicação da notícia lhe traria. Conta a todos que vai recomeçar a vida 

em outro lugar. Contudo, mais uma vez, o narrador, com mordacidade, faz questão de fustigá-

lo, agora, por meio dos comentários dos vizinhos.  
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Assim, as palavras deles, que, na verdade, são inocentes e cheias de boas intenções, nas 

mãos do narrador, transformam-se em instrumento para ferir ainda mais o já abalado 

moribundo: “Era sempre bom, eles diziam: uma nova fase, virar a página, começar de novo. 

É, David dizia. Estou bastante animado” (p.135).  Evidentemente, como um típico ocidental, 

David não está nada animado com a perspectiva da morte iminente, sem falar na dor de saber 

que para ele não há de se falar em “começar de novo”. Mas, mesmo que David conseguisse 

escapar aos comentários dos vizinhos ou mesmo do narrador, ele não poderia escapar de si 

mesmo, de saber-se desenganado, obrigado a confrontar-se com seus medos, com o pesar por 

sua própria perda.  

Por outro lado, Lévinas questiona: “Será que podemos procurar o sentido da morte a 

partir do tempo? Não se mostrará ele na diacronia do tempo entendido como relação com o 

outro? Poderemos nós entender o tempo como relação com o outro em vez de ver nela a 

relação com o fim? (LÉVINAS, 2003, p.122). Nesse sentido, o relacionamento de David com 

Alex aponta para uma possibilidade de conexão a qual ele se agarra: “onde houver vida, aí 

haverá libido, quer dizer ação do princípio do prazer, busca da felicidade” (CARUSO, 1981, 

p.285). Mas o contato com outros personagens como o oncologista ou a ex-namorada, Lisa, 

mostram que nem sempre essa possibilidade está disponível.  
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4.3. Os estágios do morrer em doentes terminais 

 

Como um leitmotiv, que de quando em quando emerge, marcando o andamento da 

narrativa, reforçando o caráter musical da obra, como se fossem reproduzidas as notas de um 

réquiem, “David voltou a pensar na história do diagnóstico errado, e do sujeito que vendia 

tudo o que tinha, pedia demissão do emprego, e todo o resto” (p.22). Ainda se agarrando a 

esse fio de esperança, quem sabe se para talvez receber uma segunda chance como o sujeito 

da história: uma vida inteiramente livre da doença. Neste ponto, ele já esta vivenciando o que 

os médicos denominam estágio de negação.  

Em Sobre a morte e o morrer, Elisabeth Kübler-Ross discorre sobre os cinco estágios 

por que passam os moribundos. Trata-se de um processo orgânico que, em geral, é observado 

na grande maioria dos pacientes terminais. É claro que sempre pode haver pequenas variações 

de caso a caso, sendo até registrados ocorrências em que os doentes não passam por todas as 

fases. Mas, normalmente, são observados os seguintes estágios: negação, raiva, barganha, 

depressão e aceitação.  

Deve-se ressaltar que os estágios apresentam duração variável e que, às vezes, o 

moribundo pode vivenciá-los concomitantemente, ou saltar de um para outro.  A obra de 

Adriana Lisboa trabalha de modo exemplar não só as diferentes fases como também os 

momentos de superposição e os de alternância. Antes de tudo, deve-se destacar que David 

está bem informado sobre o assunto, portanto afirma que não deseja passar por todo o 

processo:  

Tinha, inclusive, lido sobre as tais fases clássicas pelas quais o 
doente terminal passa. A última dessas fases era a aceitação, então por que 
não começar por ela, e evitar todo o transtorno das outras quatro? Nada de 
negação ou raiva, nada de tentar barganhar um pouco mais de tempo – 
principalmente nada de depressão (p.124).  

 
 Na prática, nem todos os pacientes conseguem chegar até o estágio da aceitação, pois 

muitas vezes a morte acaba sendo mais rápida. Em geral, para se atingir esse estágio final, em 

que se manifesta uma espécie de resignação, a pessoa precisa passar por pelo menos algumas 

das fases anteriores. De regra, não se atinge esse ponto muito rapidamente. Contudo, ao 

alcançá-lo o moribundo “(...) não mais sentirá depressão nem raiva quanto ao seu ‘destino’. 

Terá podido externar seus sentimentos, sua inveja pelos vivos e sadios e sua raiva por aqueles 

que não são obrigados a enfrentar a morte tão cedo” (KÜBLER-ROSS, 2012, p.117). Em 

alguns pequenos fragmentos de Três mortes, de Liev Tolstói, viu-se a senhora aristocrata, 
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moribunda, em uma fase anterior à aceitação, manifestando uma série de sentimentos 

negativos.  

Em Hanói, inicialmente, vê-se David firme e determinado, acreditando-se capaz de 

alterar o curso natural do processo. Racionalmente, traçou o plano de se desfazer de todas as 

suas coisas e partir em uma viagem final apenas com o estritamente necessário. Naquele 

momento, esboça uma fase de aceitação prematura e artificial, atingida sem a vivência dos 

outros estados psicológicos antecedentes. A intenção de pular as outras fases e alcançar a 

resignação desde já é algo construído pelo consciente, forçado pela razão. Todavia, com o 

decorrer da narrativa, quando elementos do inconsciente afloraram, sem perceber passa a 

adotar o padrão típico e acaba por resvalar em todas as outras etapas do processo de morrer.   

Em um primeiro momento, como consequência da firme decisão de ser um doente 

exemplar, acaba por alterar a ordem natural dos estágios. De uma aparente e artificial 

aceitação inicial, acaba passando para um pálido e deslocado padrão de barganha que se inicia 

depois que já tinha começado a doar os seus pertences: “Se novos exames revelassem que na 

verdade não estava doente, David pensou, talvez fosse uma troca válida. Tudo o que ele tinha 

em troca de tudo de que precisava. E algum diagnóstico errado no meio do caminho, só para 

que aprendesse a diferença entre as duas coisas.” (p.109). Esse pensamento denuncia uma 

rápida passagem pela fase da barganha, uma vez que vislumbra a hipótese de cura em troca de 

sua boa ação. É o primeiro indício de que não vai conseguir ser bem sucedido em seu 

propósito de atingir o estágio da aceitação de imediato.  

A partir do primeiro deslize, percebe-se claramente que antes de chegar à verdadeira 

aceitação vai ter de passar por todos os outros estágios. Por mais que imaginasse ser possível 

pular alguns, o máximo que consegue é superar um ou outro com mais rapidez, sendo que o 

da barganha é aquele em que permanece por menos tempo. Na verdade, é apenas um rápido 

momento de fraqueza. Tanto que a decisão de doar seus bens é prévia e sincera. A barganha é 

apenas ventilada, um pensamento que surge como um flash, mas logo é abandonado. De fato, 

ele não esperava nada em troca no momento em que começou a doar suas coisas.  

Os especialistas apontam a negação como o primeiro estágio. Segundo eles, a frase 

que melhor a caracteriza é:  

‘Não, eu não, não pode ser verdade’. Esta negação inicial era 
palpável tanto nos pacientes que recebiam diretamente a notícia no começo 
de suas doenças quanto naqueles a quem não havia sido dita a verdade, e 
ainda naqueles que vinham a saber mais tarde por conta própria (KÜBLER-
ROSS, 2012, p.43). 
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No caso do trompetista, a negação, como se observou em outro ponto desta 

dissertação, explicita-se nos inúmeros momentos em que fica evidente que David ainda nutre 

esperanças de que haja algum equívoco quanto ao diagnóstico, de que os exames tivessem 

sido trocados, ou de que pelo menos a doença pudesse ser revertida: “Mas talvez não fosse 

bem aquilo. Talvez fosse alguma coisa curável. Mesmo a biópsia tendo tirado um pedaço de 

tecido morto ali. Sabe-se lá” (p.161). Nitidamente tenta encobrir a verdade, uma atitude 

padrão desse estágio.  

A segunda etapa clássica é a da raiva. David possui um temperamento sereno. No 

romance, mesmo em um dos momentos mais turbulentos de sua vida, consegue controlar-se, 

evitando a explosão da raiva. Assim, durante o rompimento entre ele e Lisa, ela transtornada 

com os argumentos racionais dele, joga o trompete, único objeto que ele ama pela janela, mas 

mesmo assim consegue conter-se: “Ele se levantou, foi até a porta junto à qual as duas malas 

de Lisa já esperavam e a abriu. Sua pior raiva era assim, serena, bem-educada” (p.28).  

Entretanto, apesar de todo esse controle e daquele discurso de que pularia as etapas 

mais embaraçosas do processo, em outro ponto do livro, vê-se o trompetista atingir o estágio 

da raiva depois de que novos exames confirmaram o que já se sabia: “Merda. Parou sem 

fôlego ao lado de uma grade. Chutou a grade, que estremeceu com um lamento metálico. 

Chutou de novo. Não olhou para as pessoas que olhavam para ele ao passar” (p.163). Uma 

autêntica e potente explosão raivosa.  

A fase da raiva ocorre “quando não é mais possível manter firme o primeiro estágio de 

negação, ele é substituído por sentimentos de revolta, de inveja e ressentimento. Surge ,lógica, 

uma pergunta: ‘Por que eu’” (KÜBLER-ROSS, 2012, p.55). Mas, devido ao seu próprio 

temperamento, David não permaneça em tal etapa por muito tempo. Contudo, é mais uma das 

fases desagradáveis que não consegue evitar. De regra, a simples vontade do doente em 

superar uma determinada fase não é suficiente, pois elas envolvem complexos mecanismos 

mentais. 

Superada a raiva, também não sendo mais possível manter a negação, pois não há mais 

dúvida alguma sobre o estado clínico, caí no estágio de depressão. Conforme explica 

Elisabeth Kübler-Ross, esse período se inicia “quando o paciente em fase terminal não pode 

mais negar sua doença, quando começa a apresentar novos sintomas e tornar-se mais 

debilitado e mais magro” (KÜBLER-ROSS, 2012, p.91). É uma fase complexa em que o 

doente se torna mais debilitado, revelando alheamento e sentimentos perda”. David atinge 

esse estágio exatamente quando, inesperadamente, começa a sentir-se atraído por Alex. O que 
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lhe dá forças para em alguns momentos parecer vencer a depressão. Isso faz com que passe a 

vivenciar as fases alternadamente. Com dias bons e ruins.   

Como os estágios são ambíguos, parece permanecer em fase de negação ainda um 

pouco mais, mesmo quando as evidências da debilidade física são irrefutáveis: “David foi até 

o banheiro tirou a roupa e constatou que estava mais magro. Tudo bem, nada de anormal 

nisso. Cintos existiam também com essa função: a de apertar as roupas de pessoas que 

emagrecem” (p.121). A expectativa de viver um romance talvez lhe fornecesse forças para 

vencer a depressão e fazer de conta de que tudo ia bem, adiando o momento de reconhecer o 

seu destino.  

Aqui entra o imponderável. A ciência envolvida na observação dos estágios do morrer, 

em geral, não leva em conta o poder de uma paixão. Essa inesperada lufada de vida, fazia 

David sentir-se vivo e bagunçava a ordem natural dos estágios do morrer. Impossível admitir 

a morte que se aproximava ligeira, quando se é arrebatado pela atração e pelo bem-querer. 

Apesar de em seus planos iniciais não desejar envolver ninguém em seu drama, a atração por 

Alex acaba prevalecendo e eles acabam namorando. “O homem não pode escapar à lei da 

vida, segundo o qual todo ser vivo quer viver mais. Quando anseia pela felicidade e se 

desespera dela, o homem prova apenas que quer viver mais” (CARUSO, 1981, p.286). Nesse 

viés, David lamenta-se por não a tê-la conhecido seis anos antes.  

A própria Alex reflete sobre essa relação de última hora: “Gostar era algo que se 

construía com o tempo, feito um histórico de crédito? Fazia algumas semanas que David tinha 

chegado às suas vidas. Era possível usar essa categoria, o gostar? E poderiam usá-la entre os 

dois, também?” (p.158). Será que só se pode falar na afeição, no gostar em uma conotação 

atrelada ao tempo? Para David, o certo é que: “Alex tinha se tornado a sua alegria, em tão 

pouco tempo. Os dias tinham passado a ser contagem regressiva até o momento de vê-la” 

(p.190).  O que, em alguma medida, o fazia esquecer que o seu próprio tempo de vida se 

esvaia rapidamente.  

Apesar de tudo, nos derradeiros momentos de vida, David ainda consegue ter apreço, 

afeição e prazer em estar com o outro.  “O poder imenso do homem só é eficaz porque 

limitado. Sem a limitação pela morte esse poder se dissolveria na indiferença” (ZIEGLER, 

1977, p.306). Ou seja, quando já parecia que tudo tinha acabado, ele ainda mostra-se com 

forças para vivenciar experiências mais autênticas e enriquecedoras do que as que tinha 

travado até então. O romance com Alex agrega um colorido à sua vida que não se iguala a 
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nada do que vivera com Lisa, enquanto ainda achava que tinha todo o tempo do mundo pela 

frente.   

Depois de ser desenganado pelos médicos, David começa a refletir sobre a história do 

cemitério dos elefantes, passando a se ver como “o elefante que se encaminha precocemente 

ao pântano” (p.21). Daí sua decisão de se desfazer de tudo e partir em uma viagem para 

morrer em Hanói:  

David tinha lido numa revista, muitos anos antes, que os elefantes 
abandonam sua manada ao sentir que a morte está próxima e vão sozinhos 
procurar um lugar onde não seja difícil encontrar água e abrigo. Os dentes se 
fragilizam, perdem a eficiência de outras épocas da vida, e os animais vão 
buscar áreas pantanosas, por exemplo, onde encontram o alimento já 
amolecido. Parecia ter sido essa a origem do mito do cemitério de elefantes. 
(p.10).  

 

Se a morte era inevitável, David começa a planejar o seu plano de retirada. Pede 

demissão do emprego, encerra a conta no banco, avisa ao proprietário que vai entregar o 

apartamento alugado e coloca um aviso na portaria do prédio de que estava doando vários 

móveis e utensílios domésticos. Sua intenção era: “Aproximar-se daquele limite, reduzir tudo 

o que tinha ao que coubesse numa mochila, era como ir soltando o mundo, largando a corda. 

Era como testar a vida no osso” (p.106). Segundo Caruso, “a separação do mundo dos objetos 

e dos outros homens pertence ao quadro de sintomas da morte e esvazia o próprio Ego: ela 

separa o homem de seu Ego que não pode viver sem um mundo que seja comum a outros 

homens e objetos” (CARUSO, 1981, p.304).  

Em certo sentido, foi a maneira que encontrou para ir se desapegando da vida. Ao 

longo do processo, conclui: “Então era mesmo possível ir tirando as tomadas da parede, uma a 

uma. Uma a uma. Sem que praticamente ninguém notasse.” (p.72). Finalmente, como lembra 

Caruso, “depois de ter-se separado de todos os objetos, deverá se separar também de si 

mesmo” (CARUSO, 1981, p.282). 

Aqui o enredo de Hanói e Azul-corvo se tocam. Em ambos há uma personagem que 

morre antes da senescência devido a uma doença incurável, mas o tratamento dado ao tema é 

bastante diverso. Em Azul-corvo, há o predomino de silêncios e lacunas, enquanto em Hanói 

observamos o morrer de David ao longo de quase toda a narrativa. Testemunhamos a sua 

agonia, seu medo, sua incredulidade, sua negação e, finalmente, sua aceitação. Destaca-se 

ainda a presença da imagem do “osso”, que para Georgia O’Keeffe pode significar o centro de 

algo que é intensamente vivo, mas que, nas narrativas de Lisboa, aponta também para a opção 

por uma existência centrada em valores mais essenciais, uma vida menos atrelada aos objetos.  
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4.4 A dificuldade em se falar da morte: uma faceta da negação 

 

               Falar da morte é um incômodo porque sua imagem está aí, 
assombrando-nos, e falar dela é trazer à tona aquilo que todos 
carregam em silêncio, como se não falar de um peso em nossas costas 
pudesse torná-lo mais leve.  

     Luís César Oliva (A existência e a morte) 

 

Se em Azul-corvo há todo um cuidado por parte de Suzana em tornar a notícia de sua 

morte iminente o menos pesada possível, em Hanói o oncologista transmite a notícia de 

maneira mecanizada, sem conseguir sequer olhar o paciente nos olhos já que como atividade 

voltada para a vida, “a prática médica é marcada por uma intensa e insofismável recusa da 

morte, como se esta não fosse contingência daquela” (CONSORTE, 1983, p.41).  

Assim, o pequeno elefante de pedra verde que o médico segura nas mãos, enquanto 

explica os detalhes das medidas paliativas que David deve tomar quanto à sua doença 

incurável, não só conecta-se metaforicamente com a imagem do cemitério de elefantes, mas, 

principalmente, com a própria dificuldade do médico em lidar com a inevitabilidade da morte. 

“Na sociedade mercantil, o moribundo não sabe morrer e o médico é incapaz de lhe explicar o 

sentido da morte. O processo de morrer, ato essencial de toda existência humana, deixa de ser 

uma aventura assumida para tornar-se uma eventualidade absurda, sofrida na ignorância” 

(ZIEGLER, 1977, p.235).  

Em alguma medida, o movimento do oncologista de pegar o objeto e segurá-lo nas 

mãos, enquanto dá a notícia de uma morte iminente, representa o embaraço humano diante da 

questão da finitude. “As conversas que abordam abertamente o problema da morte assustam 

os médicos, cuja meta essencial é o prolongamento da vida” (Idem, p.198).  

O profissional utiliza esse subterfúgio como estratégia para evitar encarar o 

moribundo, numa tentativa infrutífera de disfarçar seu próprio desconforto diante da situação: 

“Era como se estivessem ali discutindo o caso do pequeno elefante de pedra, não o de David. 

Tratamentos disponíveis. Meses a mais, meses a menos, dependendo disso ou daquilo” (p.9). 

Se analisarmos friamente a situação, na verdade, o destino de David e do médico é o mesmo. 

Há apenas uma diferença de alguns anos quando ao momento de atingi-lo. Contudo, na 

prática, esse lapso temporal parece abrir um abismo entre a condição de cada um deles.  

A postura do oncologista sinaliza como pode ser difícil para alguns estar com aquele 

que está morrendo. Neste caso, semanticamente, não há um verdadeiro sentido de companhia. 

O profissional de saúde está ali apenas cumprindo uma obrigação, uma vez que ele próprio 
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tem dificuldade em lidar com a morte. Cada moribundo atendido expõe a vulnerabilidade do 

próprio médico diante de uma situação que ele procura negar. Logo, o contato é fragmentário 

e impessoal, pois:  

 
Embora, do ponto de vista da ciência médica, vida e morte sejam 

fenômenos da mesma esfera, a biologia, e nela tendem a se esgotar, a recusa 
da morte introduz na prática médica uma separação radical entre estas duas 
realidades, como se assim fazendo, fosse possível anulá-la e suprimi-la 
(CONSORTE, 1983, p.41).  

  
 Nesse viés, José Luiz de Souza Maranhão acrescenta: “Numa ‘sociedade negadora da 

morte’ como a nossa, onde o ato de morrer tornou-se assunto privado e tecnicamente 

controlado, os moribundos recebem por parte da comunidade uma ajuda humana muito 

pequena” (MARANHÃO, 1992, p.40). Por isso, David se sente muito incomodado com a 

atitude do médico, como se no consultório já sentisse o toque da morte. “O ‘staff médico’ 

numa atitude de autodefesa, restringe ao máximo sua atuação apenas às tarefas técnicas 

exigidas pelas suas especialidades. Assim, perdem, cada vez mais, a capacidade de contato e 

lida com os moribundos” (Idem, p.14). Daí a dificuldade de se estabelecer uma relação 

verdadeiramente significativa entre médico e moribundo.  

Todavia, não se pode negar que:  

A profissão de médico hospitalar encarregado de doentes graves é 
uma trágica profissão. Sua práxis cotidiana evolui numa zona obscura, que a 
inteligência humana parece incapaz de esclarecer. Tentemos fazer o 
inventário dos problemas práticos que surgem para o médico encarregado de 
encontrar pessoas que ingressam no processo de morrer (ZIEGLER, 1977, 
p.235).  

 

Se a negação da morte é tão geral em nossa sociedade, não parece justo que apenas os 

profissionais de saúde sejam recriminados por tal postura. Mas, como alertava um médico 

eminente que também se ocupou da reflexão sobre a morte: “Se queres aguentar a vida, 

prepara-te para a morte” (FREUD, 2010, p.246). Portanto, parece que não só os especialistas 

da área de saúde como também as pessoas em geral ainda precisam trabalhar muito este 

ponto. Nesse sentido, Paul Ricoeur questiona-se e também aponta uma opção: “Por onde 

começar esse aprendizado tardio? Pelo essencial, de uma vez? Pela necessidade e a 

dificuldade de fazer o luto de um querer-existir após a morte? Pela alegria – não, melhor pelo 

júbilo unido à graça esperada de existir vivo até a morte?” (RICOEUR, 2012a, p.7).  
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A partir do lúgubre parecer sobre seu estado clínico, David sabe que é visto apenas 

como um caso a mais, pois “a estrutura hospitalar do macro-hospital não propicia vínculos 

com pessoas porque não interna pessoas; interna ‘casos’” (SANTOS, 1983, p.21). Logo, 

ciente de que os indivíduos consideram um estorvo ter de lidar com moribundos, David 

almeja evitar ao máximo o constrangimento do contato interpessoal e decide fazer uma 

viagem derradeira para poder morrer sozinho, longe dos que o conhecem. “Doentes assustam, 

David pensou. Eles são inconvenientes. Precisam ser tratados e curados, e se isso não der 

certo maquiados, e se isso não der certo escondidos e esquecidos” (p.25).  

Quando se encerra a consulta com o oncologista, surge no texto um elemento que 

remete à condição de moribundo da personagem: “(...) ele apertou com sua mão fria a mão 

morna e segura do médico” (p.11). A mão fria de David traz à tona, mais uma vez, a imagem 

do cadáver. Por outro lado, o médico transmite vida e confiança, como se fosse imortal. Mas, 

apesar de toda a segurança do profissional, inconscientemente, surge o dilema de perceber o 

seu paciente como um “cadáver adiado”. Daí o incômodo da situação e a recusa de fitar os 

olhos de David, pois “o cadáver é uma imagem de seu destino. Ele é testemunho de uma 

violência que não só destrói um homem, mas que destruirá todos os homens” (BATAILLE, 

1987, p.29).  

Depois que sai do consultório, David imagina que as pessoas já o veem como um 

moribundo em potencial: “(...) a garçonete disse cuide-se, ou algo assim, ele se perguntou se 

aquelas palavras tão triviais, cheias das melhores intenções, não estariam na verdade tornando 

evidente o que vinha negando: já era um doente explícito. As outras pessoas tinham um 

talento instintivo para farejar essas coisas” (p.25). 

Por outro lado, agarrando-se a uma esperança de vida, procurava as mais absurdas 

evidências que pudessem indicar que ainda transmitia uma imagem saudável: “Era um bom 

sinal ele lhe oferecer o caderno de esportes. Indicava que transmitia uma ideia de saúde, de 

energia física, não?” (p.68). Para David, ainda é difícil admitir a sua condição de moribundo. 

Nesse momento, o seu pensamento ainda está vinculado ao esquema dominante sobre a 

finitude:  

A morte é negada. Escondida. Os sistemas elaborados da 
negatividade são substituídos pela ignorância organizada. À negação sucede 
a mentira. A morte é simplesmente anulada. (...) Mas, privado de sua 
finitude o homem deixa ao mesmo tempo de ser o sujeito de uma história 
qualquer. A morte chega hoje para os homens da mesma maneira que chega 
para os animais: na ignorância (ZIEGLER, 1977, p.165). 
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Mas, no caso de David, o desenvolvimento da doença, as consultas médicas e o seu 

quadro clínico não permitem que ele morra na ignorância. Depois de enfrentar um período de 

negação, com o tempo, ele acaba por assumir o papel de sujeito em seu processo de morrer. 

Não é uma tarefa fácil. “Pois a morte é objeto de espanto e não parece poder ser enfrentada, a 

não ser na medida em que se vê relativizada e aparenta ter domínio apenas sobre uma parte do 

nosso ser” (DASTUR, 2002, p.6).  

Com Hanói, de forma sutil, Adriana Lisboa também explora a dificuldade que as 

pessoas têm de falar da morte. Percebe-se como todos evitam enunciar essa palavra, mesmo 

quando se  sabe que ela está muito próxima. Como afirma Beatriz Brasil, narradora de Os fios 

da memória: “A verdade é que estamos continuamente a mascarar com eufemismos aquilo 

que todos sabemos ser a única certeza possível, aquela de que viraremos almoço para vermes, 

todos nós, um a um” (LISBOA, 1999, p.28). 

 Em suma, não é apenas o oncologista que parece pouco à vontade ao falar sobre o 

tema. Este trecho evidencia bem a questão: “Alex me contou de você, Trung disse, depois de 

algum tempo. David continuou em silêncio. Eu sinto muito. Há alguma coisa que a gente 

possa fazer para ajudar? Não, na verdade não, mas não se preocupe. Obrigado por oferecer, 

mesmo assim” (p.147).  Aqui, Trung se mostra um tanto sem jeito quando releva saber que 

David vai morrer. Tenta ser gentil, mas não consegue disfarçar seu constrangimento. O que 

dizer em tal situação? Mas, como explica Luís César Oliva:  

Não falar da morte, porém, não significa que todas essas pessoas não 
pensem nela, e, acima de tudo, não sejam afetadas por ela. Ou seja, o 
incômodo estará lá, de um jeito ou de outro, porque falar da morte não seria 
um incômodo se a própria morte não o fosse (OLIVA, 2012, p.9).  

 

Os silêncios, os subentendidos tornam claro o mal-estar da situação. Como observa 

Jean Ziegler: “A linguagem vai hipertrofiar-se em relação ao homem que vive; vai 

progressivamente calar-se sobre o homem morto e sobre o homem que morre” (ZIEGLER, 

1977, p.138). O clima de desconforto se repete no momento em que o assunto vem à tona em 

uma conversa, em discurso direto, entre David e Xavier: 

Você ainda é muito jovem para ficar sem fome.  
Estou doente.  
Hm. Coisa séria? 
Infelizmente sim.  
Mas vai ficar bom?  
Infelizmente não.  
O velho com o boné do Coliseu suspirou. Olhou para o cachorro. Olhou 
para David. Hoje em dia a medicina está muito avançada, ele disse.  
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David não disse nada (p.68).  

 

Sem querer, crendo na panaceia da medicina, Xavier toca em aspectos dolorosos para 

o trompetista. Para David, infelizmente, nem a sua juventude nem todo o avanço tecnológico 

da medicina lhe servem de nada. O silêncio de David é suficiente para que Xavier entenda o 

desconforto da situação e também se cale. A conversa acaba de forma constrangedora. Ruem, 

diante do leitor, de uma só vez, a fé na juventude e o mito do progresso.   

Em outro momento eles se encontram novamente: “Rapaz, eu fiquei preocupado com 

você, ele falou. Andou sumido. Já fiquei logo imaginando o pior – você sabe. Não, eu ainda 

estou por aqui” (p.223). Evidentemente, Xavier pensou que David já tivesse morrido, mas ele 

não é capaz de falar a palavra “morte”, preferindo valer-se de um eufemismo. O próprio 

David evita a palavra quando fala sobre seus planos de viagem para Alex: “Mas eu queria 

estar em outro lugar quando – você sabe” (p.133).  

Apesar de a morte ser um dos temas centrais de Hanói, trechos como os destacados 

acima, funcionam como metonímia do interdito que a cerca. Nesse contexto, não há como não 

se lembrar da imagem de Miles Davis, trompetista a que David se refere com fervor, com o 

dedo nos lábios, pedindo silêncio. Em um livro com incontáveis referências musicais, não se 

pode esquecer a importância que a ausência de sons tem para a música. Em momentos de 

intensa musicalidade, o silêncio emoldura a melodia gerando uma pausa de expectativa e 

interrogação. Entre tantas interrogações sobre a finitude humana, é possível que o calar-se 

signifique o ápice da reflexão. Talvez por isso David gostasse tanto “da ideia de um músico 

pedindo silêncio, gravando “Shhh” para um álbum intitulado In a Silent Way” (p.135).  
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4.5 A recusa à hospitalização e a “partida” para Hanói 

 

Logo após ser avisado pelo médico de que teria pouco tempo de vida, o plano de 

David era morrer sozinho, apenas com a companhia de seu mp3 repleto com suas músicas 

prediletas: “Alegria. Era preciso ter alegria. Pensar em Cartola cantando “A cor da 

esperança”. Amanhã a tristeza vai transformar-se em alegria e pronto” (p.40). A intenção era 

de não dar notícias sobre sua doença e morte iminente nem às poucas pessoas mais chegadas.  

Ele mesmo providenciaria tudo para ser esquecido. Só não alcançou seu intento, 

completamente, devido ao inesperado romance com Alex, que lhe forneceu amor, afeto e 

amizade quando ele já havia desistido de viver. “Já é um enorme salto para frente conseguir 

uma participação verdadeira no mundo de um único ser humano; somente concretizando tal 

participação é que começa a vislumbrar a possibilidade de uma solidariedade mais ampla” 

(CARUSO, 1981, p.289).  

Mesmo assim se recrimina por trazê-la para dentro de seu drama particular: “a verdade 

é eu devia estar sozinho” (p.193). Não queria ser um peso para ninguém.  Igor Caruso 

comenta essa ambivalência de sentimentos que ele vivencia: “para não ter que viver com a 

morte, preferimos diariamente não viver, ou seja, preferimos reprimir a vida, limitá-la, 

restringi-la de múltiplas maneiras, dentro de nós e ao nosso redor” (CARUSO, 1981, p.283).  

Entretanto, a coisa que mais lhe dava pavor era a hipótese da hospitalização. Queria 

evitar a todo custo o processo de reificação de que seria objeto caso fosse internado. A 

simples possibilidade de poder vir a ser hospitalizado devido ao avanço de sua doença fazia 

com que tivesse pesadelos em que via seus piores temores serem concretizados: 

Portas se abriam para que ele passasse, arrastado em sua maca, no 
hospital. Ele estava morrendo, e sabia. As pessoas não iam deixá-lo morrer, 
e ele também sabia. Viraria um objeto em cima de uma maca, que só por 
coincidência teria um cérebro ainda pensante e estranhas emoções e 
ansiedades que os objetos não tinham.  
 Viraria um objeto com coisas a dizer, às quais ninguém prestaria 
atenção porque objetos não falam, e quando falam as pessoas fingem não 
ouvir (p.58).  

 

Nesse viés, na trama romanesca, David não admite ser transformado em objeto nos 

últimos dias de vida. Ele almeja ser o sujeito de sua própria morte. Como não quer perder a 

sua voz, recusa-se a continuar o tratamento, pois corria o risco de ser internado 

compulsoriamente. Dessa forma, enquanto o médico comentava as próximas fases do 



134 

 

 

tratamento e os últimos meses de David, ele “(...) de repente ergueu a mão. Sacudiu 

negativamente a cabeça. Disse eu vou viajar” (p.162).  

Com essa atitude, a personagem age como um homem que decide assumir o controle 

do processo de morrer. Jean Ziegler descreve esse quadro em sua obra.  “O paciente se ergue 

e arranca os fios que o ligam aos aparelhos de reanimação. Reivindica com o gesto, e de modo 

indiscutível, o direito a sua liberdade e manifesta, ao mesmo tempo, a sua consciência de um 

acontecimento iminente e diverso da doença, diverso da vida” (ZIEGLER, 1977, p.242).  

Em Hanói, o oncologista fica pasmo com a atitude de insubmissão do moribundo: 

“Mas nas suas condições, o médico falou, e depois mais uma vez as palavras se perderam 

subaquáticas. David precisava sair dali. Era uma situação estranha e desconfortável” (p.163). 

Assim, ele decide vivenciar sua morte, aproveitando o tempo que lhe restava da melhor forma 

possível com Alex e Bruno, enquanto não chegava o momento de partir para Hanói, que se 

transforma em uma espécie de Parsárgada, um lugar mítico em que a ideia da morte se 

tornava menos áspera e possível: “Será que tudo ali seria tão diferente e novo que ele também 

poderia ser diferente e novo, recomeçar, ressuscitar ao terceiro dia?” (p.194). Em alguma 

medida, aquela localidade distante e exótica transformou-se para David como uma 

expectativa vaga, remota em alguma forma de transcendência que não chega a ser discutida 

mais a fundo.  

Para afastar definitivamente os seus maiores pesadelos, David “(...) escapou da clínica 

como se escapasse da boca de uma baleia que tentava engoli-lo” (p.163). Ao abandonar a 

clínica, age como se arrancasse, preventivamente, os tubos e aparelhos que acabariam por 

impingir-lhe se lá continuasse até um estágio mais avançado de seu definhamento físico.  

Portanto, ao se negar a ter uma pequena sobrevida à base de uma série de tratamentos 

médicos paliativos, David está em sintonia com o pensamento de Friedrich Nietzsche:  

O doente é um parasita da sociedade. Num certo estado, é indecente 
viver mais tempo. Prosseguir vegetando em covarde dependência de 
médicos e tratamentos, depois que o sentido da vida, o direito à vida foi 
embora, deveria acarretar um profundo desprezo na sociedade. Os médicos, 
por sua vez, deveriam ser os intermediários desse desprezo — não 
apresentando receitas, mas a cada dia uma dose de nojo a seus pacientes… 
(NIETZSCHE, 2012, p.60).  

 

A própria decisão de morrer longe do círculo de conhecidos mostra que David não 

tolera a ideia de ser um estorvo para os outros. Ele não suportaria viver com o peso desse 

desprezo de que fala Nietzsche. Assim, descarta os apelos de Alex para que apelasse para 
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tratamentos alternativos ou mesmo para a quimioterapia, opção que o próprio médico não 

recomendava:  

 

E daí, aliás, se morresse antes da idade correta, apropriada, 
esperável, desejável? Era só uma vida e uma morte e o universo não ia se 
desequilibrar com isso. Se David levasse em conta a grande sinfonia das 
coisas acontecendo e depois deixando de acontecer por aí afora, ele não faria 
falta (p.53). 

 

Apesar da progressiva debilidade, David mantém até o fim o plano de viajar para 

Hanói, embora a tão falada viagem nunca se concretize. “David tinha começado a pensar em 

Hanói como uma espécie de cemitério de elefantes. E para o cemitério os elefantes vão 

sozinhos. As pessoas vão sozinhas para a sua própria morte. Ninguém morre acompanhado” 

(p.193). Assim, insiste em ir morrer naquela cidade do Vietnã, terra natal da avó e da mãe de 

Alex. Ademais, não admitia que ninguém o acompanhasse ao seu destino final.  

Outras personagens como Alex e Max não aceitam muito bem o aparente 

conformismo e passividade de David diante da morte. Acreditam que ele deveria lutar, buscar 

outros médicos, outros tratamentos. Eles simbolizam a dificuldade do homem em admitir a 

sua finitude. Ou nas palavras de Jean Ziegler:  

Jamais a morte é pensada em sua positividade, isto é, como o final 
definitivo do ser. A esperança de vida é constitutiva do homem. Parece 
irredutível e como que separada de tudo o que a inteligência pode 
compreender. Mesmo nas situações mais extremas, em que toda a 
inteligência do homem é invadida pela certeza da morte próxima, a 
esperança sobrevive e ordena comportamentos incondicionais (ZIEGLER, 
1977, p.268). 

 

Diferentemente do que acontece no caso de Suzana, ainda que David não seja o 

narrador de Hanói, já que se trata de uma narrativa em terceira pessoa, o leitor tem acesso aos 

pensamentos da personagem quanto à iminência de sua morte, ainda que eles passem pelo 

crivo do narrador. Se em Azul-corvo a autora preferiu tirar a moribunda da cena, aqui é 

possível acompanhar o enredo por outro ângulo, focado em toda a angústia daquele que está 

morrendo. Na narrativa de Vanja, em muitos momentos há uma opção pelo silêncio, pelo não 

dito e pelo subentendido. Em Hanói, o narrador parece interessado em investigar a atitude de 

David em relação à morte desde as primeiras páginas.  

Ainda que seja complexa a reflexão sobre a morte, pode-se dizer que em Hanói há 

passagens bem elaboradas sobre o tema. São momentos em que Adriana Lisboa consegue 
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tratar da finitude com certa leveza, produzindo um texto em que as emoções fluem na medida 

correta. Talvez o fragmento mais exemplar da técnica utilizada seja o do falecimento de 

Oscar, o cachorro de Lisa, que acabou tendo de ser sacrificado visto que, além de ser idoso, 

sofreu uma paralisia na laringe. Mesmo em uma época anterior à notícia de sua própria 

doença, David acompanhou de perto a morte do animal:  

Ele acariciava Oscar deixando de ser Oscar e ingressando no 
território desconhecido da morte: a vida até certo ponto explicamos, David 
pensava, de um modo que pelo menos ele considerava satisfatório. A morte 
não. A morte parecia muito mais estranha: como é que aquilo que era se 
torna o que não é mais? Como é que uma pessoa, um bicho ou mesmo uma 
planta com que você convivia, que durante um tempo se esforçou para 
construir uma existência em torno de preferências, incapacidades, 
intolerâncias, ciclos, como é que tudo isso se retira do universo em um 
instante? (p.123). 

 
 Depois de descobrir que tem uma doença incurável, as lembranças advindas da 

experiência de observação da morte de Oscar surgem em flashback, fazendo com que reflita 

sobre a vida em geral. O perecimento desse animal por quem tinha afeição desencadeia a 

consciência de seu próprio destino:  

O ser vivo é projetado numa direção irreversível, que é a de seu 
termo: sua morte. O ser humano, contudo, só tem consciência de sua 
mortalidade, da inscrição da morte na vida por meio da morte do outro. O 
outro é indispensável não apenas para descobrir a minha identidade, mas 
como para me ver como mortal (SCHUMACHER, 2009, p.95). 

 
Quando o próprio David chegava aos seus momentos finais, surgiam lembranças do 

evento, do modo como eles deram chocolate ao animal enquanto o veterinário aplicava 

ansiolíticos e depois anestésico e injeções letais: “Se ele, David, também pudesse morrer num 

céu de Valium e chocolate. Se alguém injetasse um anestésico e ele fosse embora desse jeito, 

sem dor e sem qualquer preocupação, averiguar se havia mesmo qualquer coisa depois da 

vida, e se houvesse, o que era”(p.124).  

A lembrança da morte de Oscar aflora exatamente no momento em que sua própria 

morte se aproxima. Assim: 

 

A expressão ‘viver a morte’ pode ser entendida pelo menos de duas 
maneiras: podemos compreendê-la como assistir ou sofrer a morte dos 
outros; mas também podemos entendê-la como viver a nossa própria morte, 
enquanto vivemos. Parece que é um fato para o qual atentamos pouco: o de 
estarmos, ao mesmo tempo, vivendo e morrendo. Viver e morrer são 
correlatos (SANTOS, 1983, p.15).  

 



137 

 

 

A conclusão da história de David aponta para um estado de harmonia, mas que se 

desprende de explicações lógicas: “No fim, ele parecia tranquilo, quase contente, e havia feito 

as pazes com a confusão que tinha deixado de tentar torcer em algum tipo de sentido” (p.235). 

Para isso, não se pode negar a importância do relacionamento com Alex, pois “(...) o universo 

do outro enriquece e amplia meu universo; ao mesmo tempo, provoca a ativação de grandes 

quantidades de libido e obriga a superação de grande quantidade de angústia” (CARUSO, 

1981, p.288). Ela foi um fator decisivo para que David fosse capaz de sobrepujar a imensa 

carga de angústia que experimentou em seus últimos dias.  

Evidentemente, a história de um doente terminal de trinta e dois anos de idade carrega 

certa dose de dramaticidade, quanto mais quando parece que finalmente encontra o amor, 

porém, vale lembrar que “nascer já é morte, e amar já é separação” (CARUSO, 1981, p.285). 

Contudo, para Adriana Lisboa, era importante construir o romance sem acrescentar-lhe 

qualquer carga extra de sentimentalismo. Essa intenção reflete-se na própria postura da 

personagem: “Não dava para incluir despedidas no seu plano, David sabia. Haveria lágrimas e 

afins e – não, melhor não” (p.215). 

Com o avanço da doença, parece que David chega a resignar-se com o seu estado. “Do 

ponto de vista dialético, a resignação é uma antecipação da morte e uma capitulação diante 

dela. Resignação e mortificação encontram-se dialeticamente relacionadas entre sim” 

(CARUSO, 1981, p.301). Nesse sentido, podemos analisar o seu nível de aceitação no 

seguinte trecho: “A verdade é que a gente tem condições de se acostumar com quase tudo, ele 

pensou. Passado o choque inicial.” (p.121). Contudo, ao usar o advérbio “quase”, parece 

revelar que a ideia da morte é mesmo inconcebível para quem ainda está vivo. “Num certo 

sentido, ‘minha morte’ nunca existe para mim. Parece existir um abismo entre o estado de 

‘minha morte’ e o eu ao qual ele se ‘apresentará’” (SCHUMACHER, 2009, p.170).   

   Todavia, para reverter os temores humanos relativos à finitude, Maurice Blanchot 

defende que o problema seja encarado por outro prisma: “A morte, no horizonte humano, não 

é o dado, é o que há a fazer: uma tarefa, de que nos apoderamos ativamente, que se torna a 

fonte de nossa atividade e de nosso controle” (BLANCHOT, 2011, p.100). Nesse sentido, 

David é uma personagem modelar, porque, mesmo prostrado pelos sintomas de sua doença e 

premido pelo tempo, dispõe-se a construir uma vida contra todas as probabilidades.  
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5. A ética do desapego material  

 

Principalmente nos dois últimos romances de Adriana Lisboa, percebe-se nos 

diferentes percursos de confrontação com a morte, vivenciados pelas personagens, um 

processo de conscientização, cunhado pela dor, de que nada é constante no universo humano. 

Se a mudança é a única constante neste contexto, sabe-se que nossas vidas também serão 

transformadas e tragadas pelo tempo. Em alguma medida, esse aprendizado faz com que 

Vanja e David se conectem com uma filosofia de valorização da vida e de seus momentos 

mágicos, que não precisam de objetos, títulos ou sucesso para serem desfrutados.  

Em Azul-corvo, desde que tomou a iniciativa de descobrir o paradeiro de seu pai 

biológico, Vanja encetou um processo de libertação da voracidade do consumismo. Ela 

afirma: “Eu cabia dentro de um corpo de treze anos de idade e todos os meus bens materiais 

cabiam, agora, numa mala pesando vinte quilos” (p.20). Ao longo do tempo, a narradora vai 

se desapegando da ânsia do ter e passa a desenvolver uma filosofia de valorização das coisas 

mais simples da vida.  

Para ela, ocupar um lugar no mundo significa conectar-se com o próximo, ainda que 

revele ser uma pessoa tímida e calada. Vanja prefere aplicar-se na tarefa de desenvolver sua 

capacidade de observação do mundo e de compartilhar os poucos bens e utensílios que 

guarnecem a casa de Fernando com o seu vizinho Carlos, mesmo que note neste e em sua 

família posturas que não combinam com sua nova filosofia de vida.  

Nesse sentido, mostra-se atenta aos pequenos dramas cotidianos. Política e economia 

são percebidas no âmbito das disparidades sociais e na ideologia pequeno-burguesa. Por 

exemplo, a família salvadorenha de seu jovem amigo Carlos, sobretudo sua irmã Dolores, é 

vista criticamente exatamente por sua ânsia desmedida de viver a pulsão do consumo 

desenfreado.  

Embora advindos de um país de desvalidos, preferem fechar os olhos a todas as 

contradições do mundo globalizado. Querem acima de tudo ser americanos, ainda que a 

própria genética os condene, independente de qualquer outro fator, a sofrer discriminação. 

Almejam se americanizar a todo e qualquer custo. Mesmo que seja necessário se fazer um 

casamento bastante conveniente, como fez Dolores: “Se era vinte e tantos anos mais velho do 

que ela, e daí? Ele tinha uma casa de três quartos em Tallahassee, com uma televisão nova e 

um belo gramado que podava regularmente com seu cortador de grama elétrico Black & 

Decker” (p.125).   
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No caso do caçula da família, um menino de nove anos de idade, não se percebe uma 

ânsia acumuladora. O seu desejo é por identidade. Ele sente até o âmago de seu ser uma 

tremenda necessidade em ser reconhecido como um norte-americano legítimo, um nativo. 

Quando June o faz ele passa a adorá-la “(...) sobretudo por ter dito que ele era do Colorado. 

Era isso que Carlos sentia no fundo do estômago, dos ossos, por trás das unhas, em tudo que 

nele fazia as vezes de raiz” (p.155).  

Inicialmente, Vanja também acreditava que só haveria esperança de um futuro melhor 

se tivesse uma família como a do seu dentista, simbolizada por uma fotografia, em que todos 

os felizes membros apareciam vestidos de vermelho, em meio a uma linda paisagem natalina: 

com neve e pinheiros ao fundo. “Todos eram louros, bonitos e sorridentes. Principalmente 

sorridentes, é claro” (p.40).  

Até então, para ela a felicidade dependia da possibilidade de ter dentes como os da 

família do seu dentista, porque eles “poderiam me resgatar de todos os males e me tornar 

aproveitável para o mundo” (p.40). Anos mais tarde, ao final na narrativa, sente-se feliz com o 

seu emprego como bibliotecária e com a amizade do amigo Carlos.Portanto, no final, sua 

realização não está atrelada, unicamente, a valores ligados a status e aparência, mas 

relacionada a uma existência que cultiva valores como amizade e realização profissional.  

Entre os méritos de Azul-corvo, pode-se destacar a própria construção da narrativa em 

flashback – que mesmo sendo uma técnica mais do que consagrada na tradição romanesca – é 

trabalhada de tal forma que dá bastante vigor à própria transformação da narradora. Parece 

que se assiste ao paulatino amadurecimento de Vanja a cada contato com os relatos de 

Fernando, a cada lembrança de sua mãe e a cada insight advindo do amálgama desses fatores 

com sua experiência de vida nos Estados Unidos, o que faz com que se amplie a sua própria 

visão de mundo e a certeza de que não precisava de muita coisa para se sentir realizada.  

Além de tudo, sub-repticiamente, aproxima a própria relação do ser humano com a 

morte com a maneira como cada um se relaciona com a própria ideologia capitalista. Assim, 

por um viés não só de dispersão e acúmulo como de aproximação e afastamento, imbrica a 

relação do ser com o ter. É uma abordagem que se coaduna com uma visão contemporânea, 

na medida em que se trata de uma tentativa de se descortinar as crenças dos seus pares a partir 

de seu próprio tempo. Tarefa árdua já que analistas e analisados estão imersos em um mesmo 

momento histórico. Portanto, dessa ponderação fatalmente surgem inúmeras zonas cinzentas, 

geradas pela impossibilidade de afastamento.  
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Mas a complexidade da tarefa, as sombras, que embotam os detalhes do panorama em 

análise não impedem que a narradora busque se situar, mesmo que só possa contar com 

fragmentos de memórias, cacos de atitudes das mais diversas personagens, não só as centrais 

como também as periféricas – como as que aparecem uma ou duas vezes apenas ao longo da 

narrativa –, para transmitir as idiossincrasias próprias do ser humano em um tempo em que a 

intolerância e a mesquinhez parecem mais exacerbadas.  

Nesse sentido, a família de Carlos aparentemente bem estruturada, pois possuidora de 

uma árvore genealógica clara e completa com avós maternos e paternos, pais e filhos com 

suas respectivas origens plenamente identificadas, mostra-se muito menos coesa do que a 

estropiada família de Vanja que, em certo momento, só conta com o apoio de pessoas 

periféricas: sua tia e o ex-marido de sua mãe.  

Na família salvadorenha, vê-se Dolores premida por uma ânsia de status, tanto que 

quando ainda trabalhava como garçonete dizia que ia estudar em Harvard. E Carlos com uma 

necessidade tremenda de ser reconhecido como nativo de um país onde sua família vive 

clandestinamente. Enquanto isso, Vanja, que vive legalmente na meca do consumo, pois  

nasceu lá, mostra certo desprendimento material e pouca preocupação em ser reconhecida 

como uma legítima americana.  

Por outro lado, na família salvadorenha a aparente perda da filha – uma morte 

simbólica – gera histeria e escândalo, já que ela foge para se casar com um americano 

abastado, capaz de atender aos seus anseios de realizar o sonho americano. Desse modo, numa 

opção individualista, a princípio, deixa todos os outros membros da família para trás. Na 

família de Vanja, mesmo a morte física é encarada como um evento doloroso, mas que faz 

parte da vida. Portanto, essas posturas que podem ser consideradas até certo ponto opostas, 

não contrariam a lógica que permeia o romance, mas revelam os contrastes entre 

posicionamentos antagônicos que sempre estarão presentes na sociedade.  

Tirante as passagens da guerrilha do Araguaia, advindas das memórias de Fernando, a 

autora investiu no olhar infanto-juvenil de Vanja, um fitar inquiridor, alerta e vigilante, para 

perceber as contradições do mundo em que habita. Assim, testemunha cenas cotidianas no Rio 

de Janeiro em que pessoas “assaltavam ou eram assaltadas” (p.29), “pediam dinheiro no sinal 

ou fingiam não ver quem pedia dinheiro no sinal” (p.29-30), ou ainda em que um homem  

       tirava a camisa e “deslocava o braço e ia pedir dinheiro em 
pleno centro nervoso do Rio de Janeiro, na esquina da Evaristo da Veiga 
com a Rio Branco: as pessoas faziam uma careta involuntária diante do 
aleijão. Davam um trocado. Depois o homem ia para trás do Teatro 
Municipal e colocava o braço no lugar (p.24-25).   
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Percebe, assim, algumas das contradições contemporâneas. Ademais, já no exterior, a 

menina espanta-se que até em um país como os Estados Unidos exista pobreza. No santuário 

de Chimayo, um estado do sul, a narradora, com seu olhar meticuloso, nota a mulher que 

chorava “me puedes ayudar, um dólar por favor” (p.24). Vanja conclui que esse é o negócio 

dela. Portanto, todos esses exemplos mostram pessoas reificadas que tentam sobreviver em 

um mundo ainda repleto de incoerências, pois, de fato, não há  green-card para todos.  

Com Azul-corvo, Adriana Lisboa, fundindo a atual conjuntura com o contexto pós-

Segunda Guerra Mundial, ao denunciar, por exemplo, a violência da ditadura militar, retira de 

sua narradora os “óculos escuros com aros cor-de-rosa e hastes azuis, levemente 

constrangedoras” (p.143). Com esse movimento, faz com que Vanja desvie um pouco o foco 

de si e esteja mais atenta ao próximo, revelando que não ficaria presa apenas ao seu drama 

particular.  

Portanto, a narrativa da escritora desvia-se de uma incursão de mera essência intimista, 

para focar não só na cruenta experiência das vidas atingidas pela “Morte, destruidora dos 

mundos” (p.167), como também nos olhos castanhos do mendigo da Rua Duvivier em 

Copacabana e nos olhos verdes de seu cachorro. Esse deslocamento leva a narradora a apurar 

sua visão crítica, pois através desse par de olhos periféricos consegue esquadrinhar “coisas 

sobre as quais eu nunca tinha lido em enciclopédias” (p.56).  

Para essa nova escalada ficcional, agacha-se ao lado dos que a vida deixou para um 

canto, expande seu ângulo de visão a tal ponto que ela, em alguma medida, consegue obter 

ângulos capazes de orientá-la em meio à sombra dos vis radicalismos políticos e das frinchas 

da ânsia acumuladora capitalista. Trata-se, portanto, de uma literatura que, embora mantenha 

um veio intimista, evita os excessos sentimentalistas uma vez que a narradora afirma não 

gostar de palavras “cor-de-rosa”, porque elas podem “deixar o mundo mole e melado, e num 

mundo mole e melado as pessoas não vivem, elas apenas escorregam e se lamentam” (p.110).   

Assim, por mais que com a história de Vanja se possa vislumbrar uma postura crítica e 

destemida diante da vida e da morte, não se pode ter a ilusão de que com tal atitude se possa 

reformar o mundo. De todo modo, pelo menos a menina se mostra capaz de comemorar o seu 

aniversário com os vizinhos octogenários, numa sociedade que renega a velhice, e de levar 

um pedaço de bolo para o mendigo e seu cachorro, numa sociedade que prefere ignorar os que 

não estão aptos a consumir por seus próprios esforços, logo só podem ser “párias” ou 

“vagabundos”.    
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Os olhos de Vanja estão atentos às ditas consequências humanas dos excessos do 

capitalismo, principalmente quando atrelados ao tópico da morte anterior à senescência. É o 

caso do falecimento da “menina mexicana de dezessete anos que morreu devido ao calor 

colhendo uvas nos campos da Califórnia, sem que lhe dessem água ou sombra” (p.67).   

 

Acontecimento quase clandestino, a morte de nossos semelhantes é 
empurrada pelo grupo aos confins extremos da existência coletiva. Ao nível 
da conduta surge a mesma miséria: nas cidades industriais, os homens 
morrem às escondidas, envergonhados. A recusa íntima de considerar aquele 
corpo mudo que bruscamente deixa de produzir e consumir preside a uma 
das operações mais eficazes que a sociedade exploradora inventou. Tudo é 
acionado para que os vivos nada percebam. Em poucas horas sua presença é 
apagada, o corpo transportado, a lembrança imobilizada” (ZIEGLER, 1977, 
p.142). 

 

No entanto, ao registrar a morte da menina, Vanja indica que pelo menos em sua 

narrativa nenhuma morte será esquecida. É o seu gesto de resistência contra o apagamento da 

finitude humana e a transformação do ser humano em mercadoria desprovida de sua 

dignidade intrínseca. Como defende Friedrich Nietzsche: “A maneira como uma pessoa pensa 

na morte, durante sua vida mais plena, no apogeu de seu vigor, é testemunha eloquente 

daquilo que denominamos seu caráter; mas a hora da morte em si, sua atitude no leito de 

morte, quase não importa quanto a isso” (NIETZSCHE, 2012, p.53). Assim, ao considerar e 

refletir sobre a morte do outro, Vanja mostra que seus olhos adolescentes não estão vendados 

pelo interdito da finitude. 

Percebendo o funcionamento do sistema político-econômico, Vanja toma consciência 

de que nos países subdesenvolvidos e “no Brasil os recursos humanos podem ser mercadoria 

bem barata, mesmo os recursos humanos perfeitamente trilíngues” (p.31). Mas o que pode 

fazer a pequena e frágil Evangelina diante desse quadro? Ao menos pode negar-se a aderir ao 

desvario da acumulação. Assim, ao preparar a única mala para a viagem que mudaria sua 

vida, sinaliza com a lógica do desapego que pode atrelar-se a uma nova consciência de vida, o 

que em última análise não deixa de ser uma preparação para a morte:  

Aqueles quatro pares de brincos dos quais eu só gostava mesmo de 
três mas só usava mesmo dois e nem precisava de dois, já que só tenho um 
par de orelhas: era melhor doar três dos quatro pares de brincos a alguém 
mais vaidosa no tempo e no espaço, e com planos menos migratórios do que 
os meus. Inclusive porque quanto menos brincos a gente tem, menos brincos 
a gente perde (p.15).  
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Essa postura será reforçada pelo exemplo de Fernando, com quem ela irá morar nos 

Estados Unidos. No berço do consumismo, ele é um homem desapegado das coisas materiais. 

Não que seja sovina. Quando recebe Vanja avisa: “Mais para a frente a gente vai ter que 

comprar um casaco e umas botas para você, ele disse” (p.38). Apenas não acredita no sonho 

americano nem é dirigido por um espírito de acumulação material, como o David de Hanói. 

Fernando compraria o que fosse necessário, mesmo os supérfluos víveres importados do 

Brasil, talvez o último elo entre ele e sua terra natal, mas não ligava para modas e grifes. 

“Tem essa loja com umas coisas boas na ponta de estoque” (p.38).  Na verdade, após a 

deserção da guerrilha do Araguaia, Fernando parece um homem desiludido de qualquer tipo 

de ideologia.  

Em Hanói também se percebe uma espécie de elogio do desapego material. Ao longo 

de sua vida, David não aderiu ao estilo de vida consumista. Acumular bens e dinheiro nunca 

foi uma prioridade, mas mesmo assim se assustou com a abundância de coisas que havia em 

seu apartamento quando começou a se desfazer de tudo o que era supérfluo: “Não é que até ali 

tudo tivesse sido opulência. Mas ele via a quantidade incalculável de coisas desnecessárias 

que até mesmo um músico fodido como ele arrastava por aí. Como se essas coisas servissem 

para demarcar o território: isto é meu (...)” (p.106).   

Parece que, mesmo inconscientemente, apela-se para os objetos em uma tentativa de 

se suprimir, sem sucesso, uma lacuna de significado para a própria existência. Ou como 

percebe Beatriz Sarlo: “Frente a uma realidade instável e fragmentária, em processo de 

velocíssimas metamorfoses, os objetos são uma âncora, porém uma âncora paradoxal, pois ela 

mesma deve mudar o tempo todo, oxidar-se e destruir-se, entrar em obsolescência no próprio 

dia de sua estreia” (SARLO, 2010, p.30). Por isso, como David está imerso na 

contemporaneidade, mesmo sem perceber, vez por outra acaba agarrando-se a objetos que 

depois já nem lembrava possuir.  

O relacionamento entre David e Lisa ruiu devido à diferença no modo como eles 

encaravam a vida. Ela valorizava o ter e o criticava por não fazer o mesmo: “Você não se 

esforça, Lisa disse. Se contenta com qualquer coisa. Fica jogado por aí tocando com esses 

músicos fodidos” (p.27). Ela o considerava um fracassado, mas David estava satisfeito com 

sua vida até ali: “Não conseguia conceber uma vida melhor do que essa” (p.166). 

Lisa o criticava ainda mais porque achava que ele tinha capacidade de ser um grande 

homem para os parâmetros dela: “Olha só para essa estante. Você leu um monte de livros! (...) 

Tanto potencial, Lisa dizia. O privilégio de ter tido um pouco de estudo, que era mais do que 
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muita gente podia dizer” (p.27). Mas David não era movido pela ânsia de “conquistar coisas” 

(p.27). Ele se realizava em sua paixão pela música. Para ele havia “poucas coisas na vida mais 

importantes que a música” (p.29).  

A diferença de filosofia entre o casal mostra que eles eram incompatíveis desde o 

início. Mas o relacionamento ainda perdurava porque cada um acreditava que o outro poderia 

mudar. “No dia em que Lisa foi embora, ela disse pensei que você fosse mudar. Quando nos 

conhecemos, pensei que com o tempo você fosse mudar. E David disse cheguei a pensar a 

mesma coisa de você” (p.28). A crença de que se pode mudar o outro é equivocada, já que 

como assevera Igor Caruso: “Procurar ‘modificar’ o objeto vivo significa impor-lhe uma lei 

diferente daquela que o governa, o que provocaria uma perturbação e um atrofiamento no que 

ele tem de vivo” (CARUSO, 1981, p.284). Era um relacionamento que estava fadado ao 

fracasso.   

Mas não é apenas Lisa que tenta modificar a essência de David. Além dela, Bob, o  

amigo mais íntimo que o trompetista tinha no trabalho, também tentava despertar em David 

alguma paixão pelo sucesso, pela lógica capitalista: “Você tem estudo, cara. Pode ir para a 

universidade. Tirar um diploma numa dessas coisas que dão dinheiro. Estudar para médico, 

para advogado” (p.60). Para Lisa e Bob, o indivíduo só se realiza pelo viés da acumulação. 

Ser bem-sucedido é ter dinheiro, riquezas materiais. Em alguma medida, esse modo de pensar 

relaciona-se com a dificuldade que o homem contemporâneo tem de lidar com a morte.  

 Para David, uma vez que ele não vive, essencialmente, em função de uma ideologia 

capitalista, talvez seja possível, pelo menos em seus derradeiros meses de existência, viver 

sua morte. Isso não significa que antes da descoberta da doença ele rasgasse dinheiro ou fosse 

simpatizante de alguma outra doutrina político-econômica. Apenas não se sensibiliza com os 

apelos do consumo desenfreado. O único aspecto da vida em que ele admitia alguma espécie 

de acumulação era o musical. Tinha um computador carregado de canções de jazz, blues e 

outros estilos.  

Fora isso, sua atitude é contundente em relação à negação da ânsia do ter: “Por que é 

que ele precisava ser promovido, ganhar mais um grau, galgar mais um degrau?” (p.166). A 

sua ex- namorada ao contrário, pensava apenas em acumular, em ter sucesso, “(...) vinha Lisa 

lhe dizer que ele poderia ser mais bem sucedido. Mas ele era bem-sucedido! Sua vida o 

satisfazia plenamente, quando moravam juntos” (p.165).  

Mesmo antes da doença, David não comungava com os valores de Lisa. A doença 

apenas intensificou o processo. “E daí se morresse trabalhando como vendedor numa loja de 
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materiais de construção e tocando o seu trompete numa banda de outros músicos fodidos e 

anônimos em bares vagabundos?” (p.53). Essa simplicidade lhe bastava e o fazia feliz.  

Como não consegue transformar David, Lisa o troca por outro homem mais sensível 

aos valores do mundo capitalista, que, provavelmente, possuía maiores possibilidades de 

atender aos seus anseios materialistas. “A sociedade marginaliza os indivíduos que deixam de 

ser funcionais em relação ao seu projeto” (ZIEGLER, 1977, p.254). Na verdade, David em 

momento algum comungou dos ideais de Lisa. 

Pelo contrário, ainda na infância, colocou no papel toda sua dissensão em relação às 

incontáveis espécies de tiranos, que para vencer, precisam espoliar e subjugar o próximo:  

Uma vez, muitos anos atrás, David tinha escrito sobre isso na escola: 
sobre Cuauhtémoc, cujos pés o conquistador queimou numa sessão de 
tortura, em busca do tesouro oculto dos astecas, antes de executá-lo. A 
história da humanidade era coalhada dessas coisas. Conquistadores, 
torturadores, guerreiros. Esse tinha se transformado no seu principal 
argumento para ser um não conquistador (p.164).  

 

Para ele, felicidade e realização não tinham qualquer conexão com a posse de objetos 

ou a ostentação de títulos ou cargos, mas provinham de sua paixão pelo trompete, pela 

música: “Sua vida tinha um centro, tinha um núcleo, onde ele respirava e tensionava os 

músculos da boca e soprava e mexia os dedos sobre o pequeno corpo de metal do trompete. 

Melhor ainda: sua vida não tinha palavras, nem expectativa” (p.45).   

A postura de David revela uma filosofia de vida mais preocupada com o próximo do 

que com os seus próprios problemas. Entre “(...) dores de cabeça, náusea, vômitos, fraqueza, 

dificuldade em andar, perda de memória, perda de visão periférica, dificuldade com a fala 

(...)” (p.143), em vez de estar preocupado consigo mesmo, ainda arranja forças não só para 

encontrar Xavier – uma amizade estabelecida nas últimas semanas de vida – e doar-lhe o seu 

mp3, repleto com um acervo musical cuidadosamente selecionado, como também ministrar 

aulas grátis de trompete para um vizinho de onze anos.  
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  Conclusão 

 

Pode-se dizer que a relevância de se estudar a morte é proporcional à sua 

complexidade. Não há dúvidas de que é um tema de interesse geral, ainda que muitos 

prefiram ignorá-lo. Mas, em vez de recalcá-lo, a melhor opção que há para o ser humano é 

assumir-se como mortal. Com essa postura, é possível abandonar todas as estratégias de 

negação e desenvolver uma visão crítica de nossa breve existência. Se pensarmos com 

Blanchot, chegamos à conclusão de que a literatura é essencial para o salto que conecta vida e 

morte: 

(...) se os homens em geral não pensam na morte, esquivam-se diante 
dela, é sem dúvida para fugir-lhe e dissimular-se, mas essa escapatória só é 
possível porque a própria morte é fuga perpétua perante a morte, porque ela 
é a profundidade da dissimulação. Assim, dissimular-se em face dela é, de 
certa maneira, dissimular-se nela (BLANCHOT, 2011, p.99).  

 

Assim sendo, defende-se aqui que, entre os inúmeros autores de literatura brasileira 

contemporânea, a obra de Adriana Lisboa faz parte do rol daquelas que encaram a morte 

como uma tarefa, uma vez que a finitude sempre foi um assunto que estimulou a sua escrita, 

mas que ultimamente tem alcançado cada vez mais espaço entre as suas inquietações autorais, 

fazendo com que o tema seja explorado não só em seu aspecto de termo da existência humana 

como também na complexa figuração de morte simbólica.  

Como vimos ao longo deste trabalho, com seus seres de papel, Adriana Lisboa busca 

elucidar até que ponto a literatura pode ser capaz de fornecer ao indivíduo a capacidade de 

refletir sobre a sua vida e o seu inelutável fim. Em alguma medida, com a experiência de suas 

personagens, a autora nos proporciona uma oportunidade de reflexão sobre a própria 

existência humana. Por conseguinte, ao explorar o tema da morte, estimula o leitor a 

questionar a racionalidade dos temores que ela suscita. Afinal, como afirma Beatriz Brasil, 

narradora com quem escritora iniciou sua carreira literária: “Há muito mais o que pensar em 

relação à vida que em relação à morte, se me compreendeis” (LISBOA, 1999, p.28). Essa 

afirmativa deve ser entendida não como uma negação do fim, mas como indicação de que a 

vida não pode ser experimentada em toda sua integralidade sem uma prévia ponderação sobre 

a morte.  

Portanto, para celebrar e valorizar a vida, em suas obras, a autora lembra-nos de que 

somos mortais. Dessa forma, em Azul-corvo e Hanói, da mesma forma como acontece no 

filme O sétimo selo, de Ingmar Bergman, a morte é que vai permeando a trama. Segue à 
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frente com a foice e a ampulheta, convocando os mortos para dançar. Suzana, a mãe de Vanja, 

e Guadalupe, a mãe de David, já estão entre eles. O trompetista ainda joga os últimos lances 

de sua partida pelo menos até o momento em que o leitor chegue aos últimos capítulos. Não 

que ele possa vencer, pois todo e qualquer ser humano está fadado a perdê-la, mas como diz o 

oncologista, ao comentar o seu exíguo tempo de sobrevida que a radioterapia podia lhe 

fornecer: “Você pode considerar uma espécie de bônus esse tempo a mais. Trata-se da vida, 

da sua vida, e até onde sabemos é a única que tem. Então, não faz sentido? Ainda que sejam 

alguns meses a mais. Algumas semanas a mais. Algumas horas a mais” (p.69). 

Desse modo, será que vale a pena desperdiçar os grãos de areia do tempo que nos resta 

em uma absurda corrida pela acumulação irracional de bens? Será que cultivar o desapego 

material não seria um exercício para a própria morte, ou melhor, para uma vida mais 

significativa? Haja o que houver, a literatura produzida por Adriana Lisboa aposta na vida, 

sugerindo que devemos investir nossos preciosos minutos em valores capazes de elevar e 

valorizar a nossa própria existência.  

Assim, pela leitura dos romances da escritora, iniciamos o lento aprendizado para a 

morte. O percurso de suas personagens mais emblemáticas sugere que a melhor postura a ser 

adotada é a de encará-la como parte de nossa essência, mesmo que ainda possa persistir algum 

temor do desconhecido. O importante é a consciência de que a morte está emaranhada na 

própria vida. Afinal, para que o último grão de areia atinja a âmbula inferior, primeiro é 

necessário que a vida coloque a ampulheta de pé.   
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