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LITERATURA/QUADRINHOS
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C
om a memória em fran-
galhos, um homem vive
entremomentosdeluci-
dez, ilhadospelo esque-

cimentoeaalucinação.Elepa-
rece se desfazer: somem-lhe
órgãos e de seu corpo saem
chips de computador, nas fe-
zes e no vômito. Em outra par-
te, outro homem parece se re-
compor, na esperança de sair
da cama de hospital, em seu
estadodeimobilidadenarcóti-

ca,paraqueaesposanãovolte
para casa, acompanhada ape-
nas da mala e de um pote com
suas cinzas.

Estes dois personagens são
os territórios por onde zigue-
zagueia o escritor Joca Rei-
nersTerron em seu novo livro,
“GuiadeRuasSemSaída”.Tra-
ta-sedeumromance,numsen-
tido amplo: nele, o escritor
cuiabanonãoseprendeàescri-
ta.Ahistóriaéatravessadapor
momentos narrativos em que
a palavra está ausente, quan-
do os desenhos de
AndréDuccisubs-
tituem as pala-
vrasdeTerron.
O artista curi-
tibano pro-
duziuapar-
tir de um

roteiro de Terron, que dirigiu
aproduçãodasimagensdahis-
tória. É, pois, uma narrativa
híbrida, construída a partir
dos elementos e códigos da li-
teratura e dos quadrinhos.

Visualidade

O que diferencia o trabalho
de Joca Reiners Terron de
outras produções literárias
que dividiram o espaço do
escrito com os quadrinhos é
a consciência da visualidade
do próprio texto. Nos capítu-
los em que o narrador é o

homem preso à cama
do hospital, o texto

jorra e inunda a
página. Os pa-

rágra-
fos se es-
tendem e se
sucedem sem inter-
rupção. Quando é o
personagem des-
memoriado, des-
pedaçado, o tex-
to é ralo, eiva-
do por pará-
grafos cur-
tos, palavras
soltas, períodos verticais, co-
mo se a prosa desse espaço a
poemas sem rima. O próprio
narrador oscila, pula da pri-
meira para terceira pessoa,
retorna, se confunde e con-
funde.

E a leitura fica a meio ca-
minho entre as experiências
de leitura da prosa e da poe-

sia. Ora os olhos correm
com o texto; ora eles
se detem e se demo-
ram em pequenos pe-

ríodos, em que o autor
condensa a riqueza da

língua e da escrita
em jogos literários.

Fundamentos

O “Guia” foi escrito
antes do premiado “Do fun-
do do poço se vê a lua”
(2010). Na origem do proje-
to, está a ousadia que marca
a literatura de Terron e sua
paixão pelas HQs. A obra foi
escrita com o auxílio de uma

bolsa de criação literária,
concedida pela Petro-

bras.EDITH
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GuiadeRuasSemSaída
JocaReinersTerron(com
ilustraçõesdeAndréDucci)

-Comofoiaexperiênciadeabrir
mãodaescritaparadaraoutro
discurso,odesenho?
No início foi bastante confu-
so, afinal as partes em qua-
drinhos no livro correspon-
dem a silêncios narrativos
ou momentos em que os per-
sonagens estão em ação. Só
fui entender o que estava
fazendo quando comecei a
escrever o roteiro para o
(ilustrador) André Ducci fa-
zer os desenhos. Foi então
que o livro se redefiniu.

Seutrabalhoanterior,“Dofundo
dopoçosevêalua”,eraumlivro
maisconvencional,comumanar-
rativadensa,detextoconcentra-
do.O“Guia”,porsuavez,segue
outrocaminho.Émaisvisual,e
nãoapenaspelasilustrações.É
umlivroparaserlidocomos
olhos:nãodáparalê-loemvoz
alta,porexemplo.
Até mesmo o texto do “Guia
de Ruas Sem Saída” tem con-
formação visual, às vezes
mais parecida com a poesia.
O fato de a linguagem do
narrador principal ser extre-
mamente condensada, co-
mo a de alguns poemas, am-
plifica a sensação. Mas expe-
rimente lê-lo em voz alta,
pode ser divertido. Parte de-
le, inclusive, foi encenada
numa leitura que fiz com o
ator Ney Piacentini, aqui em
São Paulo, em 2010.

Vocêéumescritorquedáatenção
aosquadrinhos,escrevesobre
eleseosacompanha.Vocêpensa
emescreverHQs?
Tenho um projeto de gra-
phic novel iniciado com o
quadrinista brasiliense Ga-
briel Góes (da revista Sam-
ba). Trata-se, porém, de
uma HQ mais “tradicional”,
ao contrário do “Guia”, que
é uma mistura menos orto-
doxa de textos e desenhos.
O livro com Góes deve sair
pela Quadrinhos na Cia. o
selo de HQs da Companhia
das Letras) (DR)
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