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Joca Reiners Terron: um dos expoentes da literatura contemporânea produzida no Sudeste, o escritor cuiabano lança seu quinto romance 
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alan@opovo.com.br 
 

A criatura continua lá no 
quarto escuro no final do 
corredor enquanto o escri-
vão do 77º Distrito Policial 
escuta as testemunhas sobre 
o imbróglio fatal aconteci-
do no Nocturama, perímetro 
do zoológico de São Paulo 
dedicado a visitas notur-

nas. A polí-
cia capturou 

cachorros, um taxista, a sra. 
X e a misteriosa criatura.  

Vestida todo o tempo com 
um capuz vermelho lhe co-
brindo o rosto, essa figura, re-
fratária ao dia, que vive es-
condida num casarão da rua 
Talmud Thorá, no bairro do 
Bom Retiro, em São Paulo, 
conduz, em direção a um 
fim trágico, a narrativa de 
A tristeza extraordinária do 
leopardo-das-neves (Compa-
nhia das Letras), do cuiaba-
no e pessismista Joca Reiners 
Terron, um dos nomes fortes 
da literatura contemporânea 
produzida no Sudeste.  

Numa atmosfera de ro-
mance policial, a um só 
tempo exótica e realista, o 
livro inevitavelmente foto-
grafa as transformações por 
que passa a capital paulista, 
cada vez mais acrescida de 
imigrantes – e cingida pela 
escalada de terror da vio-
lência e suas consequências 
pouco físicas. 

Um terror muito próximo 
daquele conseguido pelo cine-
ma noir dos anos 1940 percor-
re as 176 páginas do romance.  

A escrita durou um mês. E 
veio entre um ensaio e outro 
com o Teatro da Vertigem 
para o texto Bom Retiro 958 
Metros, composto por Ter-
ron. A experiência pelas ruas 
do bairro, onde a peça é en-
cenada, lhe incendiou a pôr 
adiante o livro.  

Nesta entrevista, o escritor 
de 45 anos fala sobre sua cis-
platinidade literária, as ambi-
guidades humanas e explica 
– ou minimiza – Nocturama, 
uma das criações soturnas de 
seu último romance.  

 
O POVO - Seu livro parece 
pontuar uma certa violência 
que se estabelece muito menos 
na superfície do que na 
alma dos personagens. Como 
você avalia a relação entre 
violência na sociedade brasileira 
e a violência retratada na 
literatura? As duas coisas se 
aproximam ou se afastam? 
Joca Reiners Terron - Houve 
uma onda de ficção realista 
urbana que abordava a 
violência nos anos 90, 
como em Fernando Bonassi 
e Paulo Lins, mas creio 
que ultimamente a literatura 
brasileira diversificou seus 
temas. Por outro lado, nossa 
sociedade é violentíssima, 
e toda pessoa que vive 
em uma grande cidade 

brasileira tem a violência 
como preocupação cotidiana. 
Isso não é normal, ou não 
deveria ser, é mais um 
sintoma de nossa falência 
moral como País. 
 
OP - Como surgiu o personagem 
da criatura? 
Terron - Surgiu aos poucos, 
infiltrando-se durante a 
construção do romance. 
Só fui compreender 
completamente o que ou 
quem ela era ao final da 
escrita, o que me obrigou a 
rever a história inteira. 

 
OP - Nocturama é um lugar, mas 
pode ser também um estado de 
espírito? Qual seria? 
Terron - Nocturama é uma 
área imaginária do zoológico 
de São Paulo, um lugar 
que poderia existir, mas não 
existe. Só isso.  
 
OP - Nesse livro, houve a opção 
por uma narrativa com uma 
atmosfera realista e onírica – um 
pesadelo. Você teve de fato essa 
intenção? Como trabalhou isso no 
livro e na sua literatura? 
Terron - Não partiu de 
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Quem 
ENTENDA A NOTÍCIA 
Joca Reiners Terron nasceu 
em Cuiabá, em 1968. Publicou 
os romances Não há nada 
lá (2000), Curva de Rio Sujo 
(2004), Do fundo do poço se vê 
a lua (2010), Guia de ruas sem 
saída (2012). Escreveu também 
contos, poesia, teatro. É editor. 

A tristeza extraordinária 
do leopardo-das-neves 
Autor: Joca Reiners Terron 
Editora: Companhia das Letras 
Preço médio: R$ 36 

BESTIÁRIO 

DE TERRON 
O novo livro de Joca Reiners Terron se pergunta: quem 
seria a criatura que mora num casarão aparentemente 

abandonado? O mistério desse personagem conduz uma 
narrativa erigida pelo terror 

RESENHA
 

A violenta 
ambiguidade 
do ser humano 

Há um problema insolúvel 
nas 176 páginas de A tristeza 
extraordinária do leopardo-das-
neves, do escritor Joca Reiners 
Terron: nem o sublime da vida 
consegue redimir um mundo 
cuja violência submete os corpos 
a um estado de desalento 
 e desintegração. 

Por exemplo, a criatura, 
personagem foco do livro, 
refugiada dentro de um capuz 
vermelho, se dissolve capítulo 
a capítulo: o pelo que se 
solta, as feridas purulentas que 
consomem o rosto, os dedos 
que só lhe sobram algumas 
falanges. Ela é a corporificação 
de uma sociedade exilada 
numa megalópole absolutamente 
brutal, que começa a 
se destruir internamente 
como se tivesse desenvolvido  
uma doença autoimune.  

Ouvindo da sra. X, sua 
governanta, a fábula da paixão 
do leopardo-das-neves pela voz 
humana, a criatura vai se 
deixando levar para um lugar 
de esperança que só parece ser 
possível na cabeça um tanto 
ingênua e alijada do mundo como  
é a da personagem. 

Assim como ela, seu duplo 
– o escrivão de polícia que 
conta a história – também vive 
uma espécie de delírio com os 
bisontes que o tiram de sua lógica 
cotidiana. Um animal esdrúxulo 
que, empalhado na sala de casa, 
aos poucos vai se corroendo. Tudo 
morre ou está morrendo no Bom 
Retiro ficcional de Terron.  

Mas, de alguma forma, as 
figuras criadas por ele guardam 
uma certa humanidade ainda 
que afogada por essa violência 
psicológica e pelas sombras. (As 
sombras dos animais notívagos 
abundam pela narrativa).  

O cuidado que devotam 
aos mais frágeis está sempre 
imbricado com uma pulsão de 
morte e destruição. O escrivão não 
vê senão como um alívio a possível 
morte do pai; a sra. X tem na 
sua abnegação no cuidado com a 
criatura uma intenção letal. 

A vida nas grandes cidades, 
nos diz Terron com A tristeza (...), 
é uma ambiguidade permanente 
entre as forças contrárias de 
preservação e aniquilamento 
– ou também os contrários 
pertencimento e desterro.  

As várias narrativas, 
fragmentadas, com personagens 
de nacionalidades múltiplas, às 
vezes entrecruzadas, vão sempre 
adiando o aparecimento da 
criatura. Se isso certamente 
conduz o leitor às últimas 
páginas, também produz uma 
ausência, a necessidade de que o 
mistério sobre esse personagem 
pudesse ter chegado a níveis mais 
absolutos. (Alan Santiago) 

uma intenção consciente, 
como surgem a maior 
parte dos livros. Cada livro 
nasce, é impulsionado por 
motivações distintas, que 
vão variando conforme o 
autor amadurece em suas 
possibilidades técnicas e 
em seus interesses 
pessoais. Meus livros são 
todos diferentes entre si, 
assim como a pessoa que 
os escreveu. É esquisito, 
mas é verdade. 

 
OP - No livro, o cuidado – do 
escrivão com o velho; do velho 
com a criatura; da sra. X com 
a criatura – parece indissociável 
da própria ideia da morte 
e da destruição. Como você 
analisa essa relação construída 
no romance? 
Terron - Os seres humanos 
são ambíguos, ao mesmo 
tempo que cuidam de um 
cão – por exemplo – não 
percebem o ser humano 
que vive na calçada diante 
de sua casa. A vida é feita 
dessas contradições, e o 
livro trata disso. 
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