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E
msua quinta edição, o Prêmio Pernambuco
deLiteraturaseconsolidacomoprincipalpro-
pulsor da produção literária pernambucana.
Alémdeum incentivo financeiro escalonado
por autor, o prêmio contempla a publicação
dasobrasvencedoraspelaCepeEditora,privi-
legiandoresidentesdetodasasregiõesdePer-
nambuco, no intuito de dar visibilidade aos
autores premiados e aumentar o acesso à lei-
tura. Acertadamente, o prêmio prevê distri-
buição gratuita dos livros vencedores nas es-
colas públicas do estado e preço acessível aos
demais leitores.

Foram cinco os livros premiados na edi-
çãode2017, todos lançadosemabril, emedi-
ções primorosas: Chã, de EnooMiranda;Na-
da consta, de Fred Caju;O velocista, de Wal-
ter Cavalcanti;Nem tudo cabe na paisagem,
deAmâncioSiqueira; eDastripascoração, de
Ezter Liu, respectivamente: dois livros de
poesia, um romance, e dois livros de contos.
Vamos a eles.

Os poemas de Chã dialogam coma tradi-
ção, sobretudo, comcerta tradiçãomodernis-
taque imprimiu,na formaliteráriaescrita, as
representaçõesdaoralidade. Sóqueapoesia,
assim como a vida registrada com fluência
nos poemas, não é algo necessariamente su-
ficienteparaMiranda, daí opoeta completar
sua visão demundo comumsingular lastro
dedenúncia social: “minhacasaédepólvora
/paraocasode inundar”;ou: “teusenhor/ te
deu troco / em bala”. O livro é dividido em
quatro “quadras”, e é na terceira que essa in-
terlocução com o legadomodernista atinge
seupontomáximo, comonos versos deOu-
tdoor: “anuncie / aqui/ &/ leia/ antes que
queime”.Emseuspoemas,EnooMirandatra-
balhaapartirdoconflitoentre individualida-
deecoletividade, eentremilitânciapolíticae
crise existencial, conseguindo atingir certo
pontode equilíbrio entre eles.

Já emNada consta, Fred Caju flerta com a
poesiamarginaleelegeacoloquialidadeeoca-
ráter lúdico da escrita comomodos de se de-
bruçarsobreopróprioexercíciopoético.Seus
poemas – à primeira vista desleixados e des-
pretensiosos–têm,quasetodos, traçosprovo-

cativos e/ou humorísticos, e se concentram
menosna reflexãoemaisemumaespéciede
translado confessional de experiências: “o
poema escrito / é só a ponta do iceberg / do
que sinto”. A aparente desordem festiva com
queseuspoemassãoapresentadosconfigura,
naverdade,umgestodecombatecontraofor-
malismo estanque, ainda que essa batalha já
tenha sido travada, de forma vitoriosa, por
duasoutrêsgeraçõesanterioresàdopoeta.

O romance O velocista, de Walter Caval-
canti, é o curioso relato de um astronauta à
deriva – tanto no espaço quanto em suas
lembranças desconexas. O livro peca um
pouco pelo excesso de experimentação for-
male, a certaaltura, torna-secansativo,pare-
cendo ter, como esquema programático, a
aboliçãodosgêneroseda linearidade–emfa-
vordacolagemaleatóriade impressões. Suas
escolhas formaisremetemaelementosdaes-
tética de vanguarda (pelomenos, eram van-
guardaem1922)comoohibridismodegêne-
ros, e, embora apresentados sem qualquer
pretensão, são, em certo sentido, gratuitos.
Aoabrirmãodasubordinaçãoedeelosentre
ideias, o texto aparenta falta de coesão e dei-
xa o leitor patinando e a ver navios. Quanto
maisseavançana leitura,maisahistóriadeO
velocistanão ocorre, antes, parece se contra-
dizer emumsemnúmerode impressões, al-
gumasbempueris. Essa falta deunidadepo-
defrustrarumleitorpoucoacostumadoater
queatravessar barreiras formaispara atingir
osecretouniversonarrativodeumtextoque
querse fecharemsimesmo,quandodeveria
querer se comunicar.

Quanto aos contos deNem tudo cabe na
paisagem, de Amâncio Siqueira, estes têm
uma linha comumno registro da realidade e
na observação de um cotidiano tão simples
quantoverossímil,porvezes,aliandoumaefi-
ciência em contar histórias àmais completa
imersão nomundo factual. É curioso notar a
maneiracomooescritor,poucoapouco, indi-
caumdesdobramentotrágicooucômicobem
ali, emumespaço emque a vida corriqueira
dáaimpressãodesedesenvolvercomnatura-
lidade. Sãocontos curtos ebemexecutadose,
emalgunsdeles(como“Traição”ou“Pecado”),
Siqueira demonstra perícia em criar diálogos
que fluem tão naturais que a impressão que
dáéqueoleitorescutaessaconversanamesa

ao lado (o ápice dessa técnica é o conto “Au-
diência”). A escrita de Siqueira é fluida e ele-
gante, e suas histórias se desenrolam sem
grandespercalços.

Agora, o grande livro vencedor. Escolhido
pelos jurados comoomelhor entre os cincos,
Dastripascoração, deEzterLiu,de fato, faz jus
ao pódio. Todas as protagonistas dos 18 con-
tosdolivrosãomulheres,oque,àprimeiravis-
ta, cede umaunidade temática ao livro. Ezter
conta quequismesmoconstruí-lo sobre essa
unidadedetemas,paraqueseuscontosespar-
sosganhassemumcorpomaiscompacto.São
contoshiper-realistas,nosentidodecriarema
impressãodeumarealidadeampliadaeinten-
sificada pelo impacto que a linguagem con-
centranascenasnarrativas.

Claroque, alémdaunidadetemática, aop-
ção pelas protagonistas é tambémpolítica, e
indicaumatomadadoprotagonismodamu-
lhernaliteratura.Ezter,paraquemassumires-
se protagonismo emqualquer campo é uma
urgência, é aprimeiramulher aganharoprê-
mioprincipalnahistóriadoconcurso.Aauto-
ragarantequeprocuroudeixarostemasfemi-
ninos flutuaremnas entrelinhas dos contos,
na tentativa de sugeri-los, mais do que dizê-
los: “Não quis escrever ummanifesto. Sei da
luta, estou na luta,mas eu uso as armas que
possuo”. Seus contos cumprem a função de
denunciar as mais diversas amarras sociais
impostasàsmulheres,semdescuidarumcen-
tímetroquesejadapreocupaçãoestética.

Outracaracterísticamarcantedolivroésua
linguagem cortante e direta. A substituição
das vírgulas pelo ponto final deixa o texto
mais reto, granítico, sem curvasmusicais. No
plano do discurso, tal recurso exige a subtra-
çãodaconotaçãoparaatingir amaterialidade
quaserudeeásperadalíngua.Segundoaauto-
ra, essa escolha foi intencional, como um re-
cursoparadeixar todososcontosmodulados
nomesmotom:“Mastemumaquestão,nãoé
simples substituição, o processo de escrever
sempausa passa por enxugarmuito o texto,
porque a vírgula é umprocesso quase auto-
mático, como trocar demarchanumcarro. A
gentedigitaavírgulaenemsentequedigitou.
A vírgula dá uma cadência, né? Um respiro.
Então, semvírgulas ficamesmomais áspero,
maisduro.Etemumdetalhequeeusósaquei
depois: na época, eu estava com crises fortes

deansiedade, sentindomuita faltadear,meu
fôlego estava curtomesmo, por isso agora eu
assumoqueescrevi comofôlegoque tinha”.

Eénessavelocidadeagudaeansiosaqueas
narrativasdeDastripascoração sãocontadas,
proporcionalmente, à urgência quemobiliza
as personagens. De corte cinematográfico, a
linguagemparece produzir umcontraste en-
treagressividadeereflexãoquando,naverda-
de, constitui-se em umúnico golpe no qual
ambas sãodesferidas sobreomesmoponto.

Nassuasprimeirascincoedições,oPrêmio
Pernambuco distinguiu cinco romances, no-
ve livros de contos e 10 livros de poemas. Em
algumasdesuasedições (comoocasodaúlti-
ma,queselecionouOvelocista),o júridáaim-
pressão de sermaleável no tocante à barreira
entre os gêneros, sugerindo uma tendência a
cogitar obras híbridas, que rebentamas fron-
teirasformais,desconsideramasnormasesta-
belecidas, e seapresentamcomoprodutosde
umacombinação,oufusão,deelementosdife-
rentes.Essaaberturaéimportante.Semela,os
contosdeEzterLiu(queacertaalturaganham
contornos de poemas) talvez não fossem es-
colhidos, e a revelação de uma obra à altura
nãoviria à tona.

Noqueserefereàquintaedição, épossível
mesmotraçarumaréguaque interprete aes-
colha do júri. De um lado, dois bons livros de
poemas (dos quais Chã se destaca), comum
percurso claro de aliar forma e conteúdo, na
tentativa de violar o espaço entre tradição e
modernidade,vidaearte, indivíduoecoletivo.
Nomeio,umromanceque,emborapequepe-
lo exagerodeumavanguarda já envelhecida,
apresenta umcaminho a ser trilhado a partir
da sua boa recepção emumprêmio de rele-
vância. Na outra ponta, dois livros de contos
deviés realista, cuja forçahumanadosperso-
nagensconvenceecausaempatia,comdesta-
queparaEzterLiu,queconseguiuumresulta-
do finalmais coeso, alémdeumasofisticação
maiorde linguagem.

Tadeu Sarmento é escritor, autor deAssocia-
ção Robert Walser para sósias anônimos,
um dos vencedores do 2º Prêmio Pernam-
buco de Literatura (2014).

Quinta edição do Prêmio Pernambuco de Literatura escolhe cinco trabalhos de autores
que buscam inovar a linguagem entre o realismo, o diálogo com a tradição e 0 hibridismo
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Ezter Liu foi escolhida como a grande
vencedora da premiação com o seu
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De Ezter Liu ●●

92 páginas ●●

R$ 20 ●●
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Walter Cavalcanti Costa, autor de
O velocista, mergulha no
experimentalismo formal

O VELOCISTA

DeWalter

Cavalcanti Costa ●●

214 páginas ●●

R$ 20 ●●

O escritor Enoo Miranda venceu com
Chã, em que une modernismo e

denúncia social

CHÃ

De Enoo Miranda ●●

60 páginas ●●

R$ 20 ●●

Amâncio Siqueira elaborou contos
realistas e bons diálogos em Nem tudo

cabe na paisagem

NEM TUDO CABE
NA PAISAGEM

Amâncio Siqueira ●●

128 páginas ●●

R$ 20 ●●

Nada consta reúne poemas de Fred
Caju e flerta com a poesia marginal

e o humor

NADA CONSTA
De Fred Caju●●

82 páginas●●

R$ 20●●

Gêneros fluidos
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