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Segunda e terça-feira, 19 e 20 de setembro de 2011

Nesta quarta-feira, a Câmara 
Brasileira do Livro escolhe os 
finalistas do 53º Prêmio Jabuti. 
Serão escolhidos os dez melhores 
livros de cada uma das 29 catego-
rias.

A premiação, a mais tradicional 
do Brasil, surgiu em 1958, e neste 
ano, sofreu duas mudanças em 
seu regulamento. As categorias, 
que passaram de 21 para 29, e a 
premiação, que agora contempla 
apenas uma publicação, ao invés 
das três das edições anteriores. A 
apuração, feita por representan-
tes do setor, acontece às 10h, na 
cidade de São Paulo.

A partir desta quarta-
-feira, o projeto SOS Mata 
Atlântica volta para o Esta-
do com A Mata Atlântica é 
aqui - exposição itinerante 
do cidadão atuante.

 Nesta terceira edição, 
a mostra, que começou 
em 2009 e já passou por 
mais de 80 cidades por 
todo o País, conta com um 
novo layout, e promove 
atividades que incentivam 
a adoção de medidas que 
ajudam na preservação do 

bioma mais ameaçado do 
País, além de destacarem 
o relacionamento das pes-
soas com o meio ambiente.

O caminhão que abri-
ga a exposição percorre 
três cidades gaúchas. Ele 
fica em Porto Alegre até 
dia 25, no Parcão (Co-
mendador Caminha, s/
nº). Caxias do Sul e Passo 
Fundo são as próximas 
paradas. A visitação e 
todas as atividades são 
gratuitas.

Brigida Sofia

 A relação entre a per-
sonagem principal e seus 
antepassados, tendo como 
cenário Torres, impulsiona 
a narrativa de Torres em 
Transe (nVersos, 88 págs., R$ 
39,90), que a filósofa Fernan-
da Carlos Borges lança nesta 
terça-feira, às 15h, na Feira 
do Livro de Torres. A obra 
trata de questões da intimi-
dade participativa de Maria 
Aparecida, que desaparece 
sob circunstâncias desconhe-
cidas. Os acontecimentos que 
antecedem o seu desapare-
cimento ficam relatados em 
um diário encontrado logo 
após seu sumiço. As páginas 
revelam que Maria Apare-
cida, antes da sua viagem 
para Torres, é acometida por 
um súbito mal-estar que a 
faz ficar obcecada por seu 
antepassados. 

Na cidade, ao visitar lu-
gares e encontrar pessoas, o 
mal-estar dá lugar a estados 
mágicos que permitem uma 
nova perspectiva sobre o 

passado e sobre as relações 
sociais locais. A intensifica-
ção do transe permite que 
fatos históricos relativos à 
cidade - como a chegada dos 
alemães, por volta de 1830, e 
a instalação do Grande Hotel 
em meados do século XX - 
ganhem contornos inusitados 
no inconsciente da persona-
gem. Nos dias narrados no 
diário, Maria Aparecida é 
tomada por um impulso de 
realizar colagens com  
cartões-postais e fotos anti-
gas, na tentativa de compor 
os pedaços torrenses, atri-
buindo facetas humanas à 
paisagem natural da cidade. 
Essas colagens compõem com 
o texto o corpo do livro.

Natural da cidade, Fer-
nanda quis mostrar que o 
local não existe somente 
para veraneios. “Sempre 
me incomodou o fato de que 
o significante turístico, na 
medida exclusiva da natureza 
e do luxo, tenha absorvido 
tanto que as pessoas não 
sabem que a cidade tem uma 
longa história, que muitas 

pessoas dali estão envolvidas 
em um longo processo social. 
Outro dia em São Paulo, 
um porto-alegrense recém-
chegado, ao me ouvir dizendo 
que sou de Torres, disse: 
‘Nossa! Não sabia que havia 
vida inteligente em Torres!’. 
Pois bem, existe muita vida 
inteligente em Torres”, diz. 
Para a escritora, essa insu-
ficiência na percepção de 
que os torrenses são alguém 
produz alguns abusos nas 
relações sociais entre nativos 
e veranistas. “O livro mos-
tra que Torres é povoada”, 
explica.

A incógnita com relação ao 
paradeiro de Maria Apareci-
da é outro item que garante a 
atenção do leitor. E a revela-
ção de seus últimos momen-
tos nos escritos deixados por 
ela propicia pistas sutis sobre 
o que realmente aconteceu. 
Entre os demais personagens 
da trama, há os que apostem 
que seu desaparecimento 
tenha sido produzido por um 
milagre ou fenômeno sobre-
natural.

Meio ambiente 
viajante

Prêmio 
Jabuti define 
finalistas 

Torres além da praia

A obra de Fernanda Carlos Borges é 
uma releitura de A náusea, de Jean-Paul 
Sartre, e segue a proposta antropofágica 
de Oswald de Andrade. “O que me pren-
deu em A náusea foi o modo como Sartre 
relaciona alterações de consciência com 
os movimentos do corpo, já que corpo é o 
meu objeto de pesquisa acadêmica. Depois 
me pegou o que disse Oswald de Andrade 
sobre nós brasileiros não sermos existen-
cialistas. Pensei: como seria uma náusea 
brasileira? Então, enquanto a náusea 

narrada por Sartre levava à percepção do 
absurdo, o transe no narrado no meu livro 
leva à percepção de que tudo é significa-
do, ou seja, à percepção e ao sentimento 
mágico. Esse é o eixo de transição de um a 
outro”, explica Fernanda.

A autora diz que é muito comum as 
pessoas viverem estados extraordinários 
de percepção, mas que não comentam 
para não parecerem malucas. Pode ser na 
forma de sonhos excepcionais, de coinci-
dências inexplicáveis, de intuições fortes. 

Ela acredita que a superação do isolamen-
to individual é outro atrativo do texto. “O 
que sentimos e vivemos está relacionado 
com o nosso mundo e entender a si mesmo 
é também entender o mundo. Essa consci-
ência é o que nos tira do estado de queixa 
para nos levar à condição de agentes cul-
turais e políticos”, afirma. A obra também 
será autografada em São Paulo, no dia 1 
de outubro; na Feira do Livro de Caxias do 
Sul, no dia 8 de outubro; e na Feira do Li-
vro de Porto Alegre, no dia 30 de outubro. 

Releituras de Oswald de Andrade a Sartre 

Mostra itinerária promove a preservação da Mata Atlântica
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Livro de 
Fernanda Carlos 
Borges ensaia 
uma releitura 
antropofágica 
de A náusea, de 
Jean-Paul Sartre
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