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Daniel Conte 1 

A cidade e o hiper-real 

Em entrevista publicada na Revista Nacional de Estudios Literarios de la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua, em dezembro de 2010, Altair Martins aceita a hipótese de 

que a cidade é imagem e cenografia fundamental em suas obras. Faz essa referência como se 

estivesse surpreso com a contundência da questão, assim a tiro curto. E de fato é isso que 

ocorre. Se lançarmos um olhar em sua poética narrativa, perceberemos, desde Como se 

Moesse Ferro (1999), Dentro do olho dentro (2001), Se choverem pássaros, (2002) e 

Enquanto água (2011) obras que reúnem narrativas curtas ou, ainda, A Parede no Escuro 

(2008) e Terra Avulsa (2014) textos mais largos, que o labirinto urbano oferece a seus atores 

uma condição única de edificação. O sujeito histórico representado pelos e nos narradores de 

suas obras representam/figuram em um não-tempo, o que evidencia problemas em dois dos 

incrustamentos de qualquer sitio que se pretenda urbano: o excesso do espaço físico que 

transborda nas ruas – o ser humano, que trataremos aqui como “sujeito”, e o excesso do 

espaço subjetivo que transborda no vazio – a solidão. Tudo isso que invariavelmente em 

algum lugar no espaço e no tempo será elemento balizador, recorrente e irresolúvel. David 

Riesman (1995, p. 244) registra que  

com os novos desenvolvimentos, o estilo do moralizador no poder 

não é mais conveniente. A política atual recusa-se a ajustar-se em seu 

compartimento do século XIX. Apoiada pelos meios de massa, ela 

invade a privatividade do cidadão com seu ruído e suas exigências. 

Esta invasão destrói as transições mais antigas e mais fáceis dos 

interesses individuais para os locais, dos locais para os nacionais e 

dos nacionais para os internacionais e mergulha o indivíduo 

diretamente nas complexidades da política mundial, sem que tenha 

uma noção clara de onde se localizam seus interesses.  
 

Essa malha labiríntica que proporciona o espetáculo da subjetividade move o 

perambular distópico dos personagens, uma vez que a cidade, o espaço em que estão 
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inseridos, não favorece associações humanas permeadas por emoções e sentimentos de 

humanidade. O espaço da cidade se torna inóspito e ilegível, uma vez que inexiste uma 

horizontalidade de significância para este sujeito que é partícipe da urbanidade. O que o 

espaço urbano possibilita é um esmagamento imagético e a desparametrização do conviver, 

levando o ser à transitoriedade espacial, uma vez que o  organismo urbano “sofre” e se 

“autoproporciona” alterações intangíveis ao sujeito urbano, se pensarmos aqui em Lewis 

Munford (1998), e que tem como última instância a hiper-realidade conceituada por 

Baudrillard (1991), por exemplo, quando a simulação torna-se uma verdade além do real, sem 

levar-se em conta as condições históricas de produção daquele sujeito. Diz o autor que o real é 

produzido  

a partir de células miniaturizadas, de matrizes e de memórias, de modelos de 

comando – e pode ser reproduzido um número indefinido de vezes a partir 

daí. Já não tem de ser racional, pois já não se compara com nenhuma 

instância, ideal ou negativa. É apenas operacional. Na verdade, já não é o 

real, pois já não está envolto em nenhum imaginário. É um hiper-real, 

produto de síntese irradiando modelos combinatórios num hiperespaço sem 

atmosfera (1991, p. 8).   

 Pensando este hiper-real como movimento imagético-flutuante, já que sua vinculação 

com a materialidade histórica se dá em um campo simbólico vinculado estreitamente à 

memória, antes do que em associações da aporia subjetiva do “real”, vamos ter figurado em 

Terra Avulsa uma (des)atmosferização do espaço de performance do personagem. Nesta 

narrativa, a mola propulsora da trama é uma situação banal nos centros urbanos: um assalto: 

Pedro Vicente, tradutor de Língua Espanhola formado pela UFRGS é assaltado por Mickey 

Mouse e Steve Jobs quando do movimento de atravessar uma avenida movimentada de Porto 

Alegre . Os marginados param a moto e roubam-lhe os pertences. Dele são subtraídas uma 

jaqueta, uma pasta com inúmeros/variedade de textos – alguns traduzidos, outros poemas de 

sua autoria; uma carteira de identidade, um computador e algumas folhas de cheque.  Em 

pavor (oriundo pelo embate do sujeito com o real urbano) por não conseguir colocar-se como 

um indivíduo identificado, Pedro traumatizado pelo assalto e pelo atendimento recebido na 

delegacia vê-se desamparado pelo Estado, vai pra casa e funda o menor país do mundo, em 

seu apartamento. Um país de 55 m2 que declara, através de suas autoridades, situação de 

hostilidade com o Brasil, território com o qual faz fronteira por todos os lados. Uma espécie 

de Lesoto dos pampas,  “Um território menor que o Vaticano, bem menos canalha também. 

Um país de 55 metros quadrados de área construída, cujas paredes eram opacas e do tempo 



 

dos tijolos duplos. Um país honesto onde só eu, o monarca em terreno de napa, sofria o 

prejuízo” (MARTINS, 2014, p. 226), diz o personagem com um sentimento de prazer 

soberano.  

 A sensação de despertencimento leva-o a humanizar objetos e, consequentemente, 

desumanizar as pessoas. Como exemplos mais contundente estão seu relato do assalto e a 

hostilidade com que trata Eudora, a única brasileira que tem permissão de entrar no país. 

Pedro Vicente não narra o que com ele passou, e ao negar-se à narração por vergonha e 

reforço de seu deslocamento, e por não estar em seu espaço de espetáculo, dá voz a um pacote 

de bolacha, com efeito, um pacote de bolacha inicia o relato do acontecido colocando-se 

como vítima do que não sofreu: “Imóvel, o pacote de bolachas percebe que o deixaram de 

meias. Na pasta que levaram estão todos os documentos possíveis, além do computador, um 

exemplar de Polvo de Lucerna e uns escritos soltos” (MARTINS, 2014, p. 13). Este narrador 

entende a sensação do assalto quando consegue exilar-se de si e deixar que um pacote de 

bolacha conte o que, de fato, ocorreu. Interessante perceber que o espaço urbano subjuga o 

sujeito narrador às vontades de consumo de Mickey Mouse e Steve Jobs - dois ícones do 

consumo mundial - , dessa forma, o narrador se vê capturado pelas necessidades do consumo 

altero e suportando-se no real, hiper-realiza o evento.  Isso porque, quando 

o real já não é o que era, a nostalgia assume todo o seu sentido. 

Sobrevalorização dos mitos de origem e dos signos da realidade. 

Sobrevalorização de verdade, de objectvidade e de autenticidade de segundo 

plano. Escalada do verdadeiro, do vivido, ressurreição do figurativo onde o 

objecto e a substância desapareceram. Produção desenfreada de real e de 

referencial, paralela e superior ao desenfreamento da produção material: 

assim surge a simulação na fase que nos interessa – uma estratégia de real, 

de neo-real e de hiper-real, que faz por todo lado a dobragem de uma 

estratégia de dissuasão. 

 Para Baudrillard, a simulação é o efeito de sentido que se tem quando fingimos ter o 

que não temos, e a dissimulação é o contrário: quando fingimos que não temos o que de fato 

nos pertence. Dessa forma, podemos pensar que o que acontece com o narrador-personagem 

de Altair (deslocamento da centralidade de sujeito e redimensionamento do espaço público 

para um universo íntimo), é algo comum na cidade, pois ela se configura como um organismo 

que “não é apenas um objeto percebido e talvez desfrutado por milhões de pessoas de classes 

sociais e características diversas, mas também produto de muitos construtores que, por razões 

próprias, nunca deixam de modificar sua estrutura” (Lynch, 1997, p.24) e, ao modificar ou 



 

tangenciar a estrutura urbana, também faz de sua sensação de (não) pertença uma latência 

elástica do imaginário.  

 A observação de Lynch recupera, ou melhor, dialoga com Erwing Goffmann (2014) 

quando observa que as atuações de cada sujeito que compõe a ossatura urbana está 

condicionada aos ambientes nos quais esse sujeito se insere, incluindo-o e funcionalizando-o 

como um “ator cínico” (p. 30-31). E isso é relevante se pensarmos que em seu exílio em país 

gestado, o narrador se converte em um déspota daquele território. Objetaliza Eudora, a única 

brasileira que tem acesso e visto permanente para entrada no país, imaginando-a como uma 

boneca articulável para o sexo: “Por ora, Eudora não me parecia só um corpo de matéria 

inerte, madeira, plástico, papel. Se fosse, melhor que respondesse como uma boneca na qual 

eu poderia deitar, estabelecer contiguidade, consumindo-a sem validade e sem culpa” 

(MARTINS, 2014, p. 52). Ou, ainda, quando humaniza objetos não só pelos poemas que 

produz a partir de fotografias trazidas por Eudora, mas, também, pelas discussões 

empreendidas com a vassoura e com o cabideiro de madeira, seu crítico mais voraz. A relação 

esquizofrênica de colocar-se homem e objeto simultaneamente dependendo do espaço que 

ocupa no apartamento, ou melhor, no país, o eleva à condição de um artífice 

instrumentalizador do real, gestando o hiper-real simulado. Pedro Vicente tem uma relação de 

desfronteira humana com o código imaginário que ele abandonou. Isola-se do Brasil, mas em 

doses homeopáticas, o que se opõe à radicalização de fundação de sua República, contudo o 

permite não sentir saudades, diz ele:  

Das frestas de minha janela, lacrado à atmosfera de sol, ou chuva, surdo ao 

ruído da rua e aos clamores da vida. Remendava imagens de ângulos os mais 

incompletos, porque a janela me oferecia uma propaganda do mundo 

incapaz de provocar desejos de totalidade. Era uma paisagem flutuante. 

Primeiro havia colado os jornais como esparadrapo. Depois substituí por fita 

isolante e me pareceu mais saudável. Eu me compunha um resquício entre o 

forro dos jornais e o que o vidro e a veneziana me permitiam. Espiava o 

Brasil, era isso. E tinha uma enorme satisfação em não sentir saudades. 

(MARTINS, 2014, p. 62).  

Para ele a cidade está ilegível, não existe uma horizontalidade de significações, ela não 

oferece um modelo correlato de símbolos identificáveis despermitindo um arranjo 

reconhecível do modo urbano. É nesse espaço encenado e ilusório que o narrador começa a 

criar verbetes. Cria sete verbetes e suas definições: Sete definições para o verbete anticidade: 



 

1) anticidade: cidade imensa, tão imensa que se mistura a outras cidades, 

sem elementos referenciais se não os limiares, que não são mais que 

passagens – aeroportos, portos, alfândegas, estações de trem. 

2) anticidade: cidade não funcional; estrutura urbana na qual as funções 

sociais se entretravam, de modo que reiniciar o sistema parece ser a única 

solução. 

3) anticidade: cidade toda fundo ou toda figura (ou onde fundo e figura 

sejam elementos performativos); falência do enquadramento; cidade 

sobreposta; 

4) anticidade: cidade plasmática, sob inflamação dos referentes espaço-

tempo; falência da noção da totalidade se não como diluição; deslimite; 

5) anticidade: local de alheamento, de identidade transitória, de 

significação mambembe, excentricidade; 

6) anticidade: cidade incapaz de imprimir identidades e onde viver é um 

papel a ser cumprido; cidade máscara; 

7) anticidade: cidade sem horizontalidade, cuja textualidade é 

interrompida; cidade ilegível, cidade a ser escrita. 

Essas definições servem como os sete argumentos de sua fuga, de seu exílio. E 

também, o que é mais significativo, recuperam as sete teses que fundamentam o olhar de 

Georg Simmel (1858-1918), pensador alemão, sobre a cidade, quando a concebe como uma 

formação histórica idiossincrática e individualizada em relação com seu tempo e seu espaço.  

O narrador passa, então, a viver em seu país negando as cidades que não o compõem e que 

não gestam fronteiras, porque para que haja fronteira é preciso haver o humano. Ele nega a 

mínima manifestação do humano em seu território e em um movimento que vai na contramão 

da “micro-desilusão” da funcionalidade urbana, ergue-se manifestando uma espécie de 

autismo social estigmatizado e auto-ritualizado. A ideia que trazemos aqui de “estigma”, vem 

da obra de Goffmann (1988), é justo que apontemos, e que trata do indivíduo estigmatizado, 

como ser flutuante no sistema identitário, observa o autor que as pessoas que travam relações 

com aquele sujeito que carrega a mácula do estigma, “não conseguem lhe dar o respeito e a 

consideração que os aspectos não contaminados de sua identidade  social os haviam levado a 

prever e que ele havia previsto receber” (p. 19). O isolamento de Pedro em seu país desenha-

se como aquilo que deve oferecer ao país, Brasil, em um intento de “corrigir” o defeito de sua 

não-pertença àquele campo simbólico, àquelas fronteiras que para ele não possuem a 

elasticidade necessária para mantê-lo.  Segundo o narrador, seu apartamento foi o nono país a 

falar português e o primeiro a ter traduzidos os texto de Javier Lucerna, poeta e revolucionário 



 

nicaraguense – de quem é tradutor. Isolado do Brasil, tem notícias nos domingos à tarde 

quando Eudora chega. Eudora traz o suficiente para que Pedro se alimente:  

Abria a geladeira e preenchia as grades vazias como coisas que eu gostava: 

água mineral sem gás fonte ijuí, guaraná fruki ou coca-cola, algumas frutas, 

margarina qualy cremosa sem sal, bisnaguinha seven boys,  leites da marca 

mu-mu, santa clara ou elegê e bolachas, geralmente isabela ou marilan. Já 

havia trazido geleia ritter goiaba e patê excelsior de frango.” (MARTINS, 

2014, p. 35)  

E mais: traz fotos para que ele escreva poemas que dialoguem com as imagens, pois a 

sua vontade mais que vontade era o lançamento de um livro objeto, o que vai contra a 

humanização objetual do tradutor e sua formação humanista recebida na universidade. Os 

textos são produzidos a partir de uma relação lógico-subjetiva, de hiper-realidade com o 

mundo exterior: para isso Pedro recupera a hipálage, uma figura de retórica antiga mas que 

representava as idiossincrasias do brasileiro:  

Eu podia provar que, apesar de ser uma figura da retórica antiga, aquela era 

a figura do brasileiro. A hipálage de Lucerna mostrava desajuste entre a 

gramática e a lógica e também a ruptura da linha sintática. Denunciava a 

meu ver, o que sempre me tinha interessado – era o atalho, e o atalho era 

uma especialidade brasileira” (MARTINS, 2014,  p. 23).  

 A imagem do atalho, aqui, se mostra significativa já que sua constituição de sujeito 

deu-se pelos atalhos de sua existência. Pedro Vicente não conheceu a mãe biológica, foi 

criado pela madrinha que o deu a Izolina, diz sobre si. “Nasci, é certo, e ninguém assumiu 

minha autoria. Sou um tradutor, mas preciso entender qual é meu idioma de chegada” 

(MARTINS, 2014, p. 31), a falta de noção do idioma de chegada é, para o tradutor, a mais  

terrível das violências com as quais se pode deparar. O estender a falta de noção da própria 

origem, da própria pertença, só lhe pode ofertar a ideia mesma de atalho. As palavras do 

personagem evidenciam uma latência que está presente em todo seu discurso diegético: só o 

que pode salvá-lo da contundência do real, é a simulação e a elaboração funcional e sistêmica 

do hiper-real. O não reconhecer-se o leva a uma condição de exílio em si mesmo, atalho  de 

sua origem e de sua permanência, como se fosse uma diáspora subjetiva. Quando resolveu 

que sairia de casa, sua mãe, a terceira, Izolina, sentenciou: “Esse mundo aí de fora não é a tua 

casa”. (MARTINS, 2014, p. 33). E, assim, não o foi. Os imensos obstáculos que se lhe 

aparecem são caracterizadores de sua condição de imaterialidade orgânica. O mundo lhe foi 

apresentado e sentenciado como hostil, e as imagens gestadas pelo sujeito Pedro Vicente, são 

hipálages. Contrariedades retóricas que constituem qualquer ator social (cínico) que atravesse 



 

a cidade, encontrando atalhos para sua sobrevivência, uma vez que a cidade é maior das 

ilusões do homem moderno. F. Gorabov (1965) observa que no momento em que o habitador 

de cidades 

chega em casa, depois do trabalho ou de qualquer tarefa que o valha, pensa 

que seu dia chegou ao fim, e começa um redimensionamento de seu tempo e 

de seu espaço. Ingênuo tem a ideia de despertar-se no dia seguinte na mesma 

cidade que o permitiu voltar ao seu lar, mas isso não ocorre. É durante a 

noite que a cidade lança seus tentáculos sobre o fazer humano, 

redimensionando a impotência de seus habitantes e condenando-os as suas 

vontades” (p.79). 

 A espetacularização do país de Pedro Vicente é mais fértil quando da  sua declaração 

de hostilidade com o Brasil e da informação de Gorabov. A fragilidade de seu ensaio 

exiliocionista vem à tona. É impossível para qualquer sujeito que esteja inserido no urbano 

escapar aos tentáculos da urbe, o que faz com que a imagem férrica de seu país legitimamente 

fundado a partir de seu trauma se desfronteirize com o real, recuperando o 

redimensionamento da disneilândia, usado por Baudrillard. A fundamentação de sua política é 

essa: “A minha primeira noção de política foi que a feiura de casa não se mostrava para as 

visitas”. (MARTINS, 2014, p. 77). Pedro em um movimento traumático, depois do assalto, 

não pensa no erguimento de um novo país desde uma relação memorial com a história e a 

materialidade imagética que o conforma, ignora totalmente que “as lembranças permanecem 

coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós 

estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos” Halbwachs (2012, p. 30). Dessa 

noção só irá apropriar-se no final, quando se vê derrotado pela força do espaço urbano. 

Quando de seu exílio, Pedro Vicente se ilude com sua organização simuladora e hiper-realiza 

a condição de liberdade, tornando seu país um espaço em que as aqueles que nele habitam 

(narrador, objetos e Eudora) pensem que, nesse mundo nem verdadeiro nem falso, regenera-se 

a condição única e particular da anticidade que oferece a não menos única condição de 

liberdade, não engendrando nenhum sentido fora dali que por si só se quer devaneante para 

fazer crer que as impossibilidades do real estão fora dali e, assim, simulacrarmente, sempre. 

  

 

 

A culpa é de Fedro ou uma possível conclusão 



 

 Se Fedro conduziu Sófocles para fora da cidade – espaço em excesso racional – 

cruzando suas portas para incorporar às palavras a paisagem, e se as margens do Ilisso 

serviram de palco para a animação metamórfica da palavra, isso não é em si o mais 

importante. Significativo é o estado da urbe em Terra Avulsa. Bruta. Deslapidada. Corpo 

desalmado. A cidade é em si matéria ilegível, verticalizada em suas significância. Suplemento 

físico do que em si está adormecido. Não significado em tempo. O que é colocado por ela se 

sedimenta como [des]habitação de um espaço possível para, de imediato, traçar o caminho 

inverso. Desfazimento inaudito do Outro. Sociedades foram erguidas sobre a urbe. Outras 

marginaram a ossatura de sua gente. O Império Romano começou sua erosão em um contexto 

no qual não havia palavras suficientes para habitar tamanha extensão urbana, e o pergaminho 

tornara-se raridade naquele horizonte. A palavra, a matéria fossilizada de Teodósio já não 

chegava. Partia, mas não em direção. Temos inúmeras figurações literárias em que a cidade é 

corrosiva. Em que a cidade é fragmentadora. Em que a cidade, organismo consciente de sua 

história, impõe sua vontade. Em que a cidade é violadora de uma condição primeira do 

sujeito: a sua matéria e, Terra Avulsa, de Altair Martins é mais uma delas. Emma Bovary, 

personagem central de Madame Bovary de Flaubert, tem sua erosão moral diretamente 

proporcional à cidade que ela vai habitar com Charles, seu marido. Quanto maior o cento 

urbano, mais à vontade ela se sente para transgredir a “normatividade” do social e realizar 

seus desejos íntimos. Teresa Raquin, personagem do romance homônimo de Zolá, constitui-

se de uma instintividade assustadora quando chega a Paris, vinda de uma cidade do interior da 

França. É naquela escuridão úmida que a personagem se sente um animal livre. Na obra Bom 

Crioulo, de Adolfo Caminha, Amaro, o marinheiro negro que comprou o frágil Aleixo no 

litoral de Santa Catarina, só se permite violar aquela carne alva, depois que constrói um 

espaço simbólico, na cidade, que favorece a satisfação desse desejo. Que diríamos de Al-

yasin, de Ahmad Nassuh, escritor nascido em Damasco e que tem na cidade mais antiga do 

mundo o pano de fundo de todas as suas tramas que envolvem a luxúria, o gula, o ódio e a 

miséria dos sentidos que a cidade engendra em cada personagem. Não poderíamos deixar de 

citar aqui o fazer-absurdo do urbano nos dramas O rinoceronte e A cantora careca, de 

Ionesco, romeno radicado na França no começo do século passado, ou, ainda, Na Parábola 

do Cágado Velho, de Pepetela, escritor angolano que viveu a guerra de libertação em Angola 

e que presenciou a racionalização dos espaços urbanos de sua jovem nação, desestruturar o 

funcionamento tribal primevo. A cidade contém em si a simulação. A simulação é uma 



 

alternativa, é certo. Diríamos, categoricamente, que ela é composta de silêncios. E nenhum 

personagem tem força suficiente para arrancar da cidade murmúrios que sejam, se ela de 

acordo não estiver. Um mosaico plenipluriformado de desalentos, de negação do real, de 

exílios diários é o que caracteriza a urbe. De incompetências. De limitações. De desfronteiras. 

E de tempo. Tempo reabilitado pela palavra que refaz impérios. O trajeto percorrido pelos 

olhos para alcançar  a extensão toda a cidade é um percurso de sonho, é o que lhe confere 

legibilidade se pensarmos em Lynch. E Pedro Vicente é impossibilitado de sonhar em seu país 

fronteirizado, pois a totalidade é significante para esse fim. E pelas frestas nenhum espaço é 

contemplado, até pode ser vigiado, sim, mas a contemplação tem de vir da janela da alma. 

Porque o sonho vem viver com a cidade, mesmo que o urbano celebre sistematicamente o 

abortar dos movimentos dos sujeitos habitadores desse labirinto que nos oferece um atalho 

diário. O sujeito não precisa de nada além de um espaço que lhe permita sonhar, habitar 

cidade em sua extensão significativa, habitar a imagem gestada pela imensidão de bacias, mas 

a cidade o nega. A urbe em si é um excesso ignorado pelo indivíduo cínico que a habita. Tudo 

o que nos chega pela urbanidade, é-nos maculável. Corpo e coração e alma compõem a cidade 

que os definirão como matéria e músculo e sopro. Aqui se apresentaram Emma, Thèrese, 

Munakazi, Senhor e Senhora Smith, Pedro entre outros personagens das obras citadas, que 

comprovam esta ideia de totalidade do urbano.  Impossível desatrelar sentimento de 

concretude. Ao estenderem-se as dobras da memória, palavras vertem e originam imagens que 

geram silêncios e geram ruídos que compõem o mais cruel das modalidades de tortura e 

deslocamento do homem contemporâneo: o espaço urbano e seu atalhos de (não) pertença, de 

hiper-realidade.  

 No início de Terra Avulsa o narrador afirma: “de vez em quando me ocorre ser Javier 

Lucerna. Quase sempre em verdade. Então nasço na Nicarágua, em Somoto, pelas mãos do 

Doutor Carlos Herrera e me crio comendo Gallo Pinto de minha mãe, Benita Solíz” 

(MARTINS, 2014, p. 5). No início da narrativa temos o conforto que só saberemos depois: o 

narrador ao empreender o movimento de confundir-se com Javier Lucerna, autor que traduz, 

tem três coisas fundamentais: um país de verdade, uma cidade legível e uma mãe que não foi 

colocada em questão como Izolina e lhe confere uma identidade, contudo, são apenas atalhos. 

É através da literatura que se ergue em uma narrativa de si mesmo.  E isso lhe confunde: 

quando se pergunta de onde vem o que escreve - em um dos raros momentos de 

questionamento permitido em seu país, chega à conclusão de que escreve sempre a dobra da 



 

dobra. E diz: “temia que estivesse copiando demasiadamente Lucerna. E o meu temor vinha 

do deslocamento” (MARTINS, 2014, p. 175). O intenso envolvimento de Pedro com a 

literatura durante seu exílio lhe foi fundamental para o entendimento do instrumento do 

esquecer e do confundir-se: as dobraduras! A ação de guardar livros sob as unhas o fez uma 

pessoas feliz.   

 Comecei 

com livros curtos, de apenas um conto, como uma edição bonitinha de El 

perseguidor de Cortázar, como não mais de 50 páginas que eu dobrava em 

100, 200, 300, 400 vezes. Evolui para novelas de 80 páginas, Diabolíada, de 

Bulgakov, que eu dobrei até chegar a 81.920 páginas que cabiam num 

cantinho da unha do dedo mínimo.”[..]“com a metafísica da unhas entendia a 

minha escrita voluntariosa. Escrever evitava o esquecimento de um vinco. 

Desdobrava das unhas, ao acaso, as gaitas da leitura, e dobrava de novo 

arejando o subterrâneo dos dedos”. Sim, passei a usar  a literatura para não 

me devolver aos acontecimentos  da humanidade e me concentrar nos fatos.” 

(MARTINS, 2014, p. 81-82) 

 Como percebemos, sua administração volta-se para a construção de seu próprio 

esquecimento quando observa: “No fundo eu estava gostando de escrever, mas resignado à 

sombra de Lucerna, de quem eu era inquilino. Naquele momento em que bebia o rum, por 

exemplo, Lucerna me colonizava a língua” (MARTINS, 2014, p. 193). A flutuação discursiva 

de Pedro o leva a ser tomado em sua corporeidade pelo outro que já habitava seu imaginário e 

a improdutiva fuga da cidade, do lugar do legível, resulta na volta às ruas das quais outrora 

fugira: “Entrava então num carro que me apresentaria o Centro de Porto Alegre e seu rosto 

derrotado. Eu já desconfiava daquela cidade cinza e gaga, que me parecia ter alergia do rio. 

Mas depois de tanto dialogar sozinho, passei a absorvê-la de uma ilegibilidade de que não 

tinha culpa” (MARTINS, 2014, p. 234). O narrador de Terra Avulsa é  um sujeito 

traumatizado, deslocado e ingênuo como muitos que encontramos na produção literária no 

nosso país hoje. Pedro é traumatizado por desconhecer sua origem, sua mãe biológica, por ser 

tradutor e não saber sua língua de chegada, por viver de atalhos, por negar a cidade e a ela  

entregar-se, no fim das contas. Deslocado por desconhecer sua origem, sua mãe biológica, por 

ser tradutor e não saber sua língua de chegada, por confortar-se em esconder-se em um 

escritor que traduz, por negar a cidade e a ela entregar-se, no fim das contas. E ingênuo por 

desconhecer sua origem, sua mãe biológica, por ser tradutor e não saber sua língua de 

chegada, por confortar-se em esconder-se num escritor que traduz, por negar a cidade e a ela  

entregar-se, no fim das contas:  



 

Ainda no ônibus já entro na cidade. Vou à casa de Izolina buscar a certidão 

de nascimento onde tudo começa. Continuo em pé apesar de tantos bancos 

vazios depois de cinco paradas. À beira do rio, numa tarde quente, as pessoas 

de Guaíba tomam chimarrão, passeiam com os cachorros e me sinto 

sentimental: são a minha família. (MARTINS, 2014, p. 301) 

 O narrador empreendeu o intento de espetacularização de seu país, mas esqueceu que 

nenhum sujeito consegue escapar aos tentáculos da cidade e, menos ainda, desfronteirizar o 

humano. Olvidou-se  que o intento de escapar ao inescapável não é obra para um homem. Só.  
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