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6 Acaso e necessidade na ética do crime ou o uso da crítica
o  T F Ã ê õ eliterária na análise sociológica do discurso ordinário

Luiz Eduardo Soares

Este ensaio é dedicado a Flora Sussekind, com
admiração por suas pesquisas literárias, e a Julita
Lengruber, com admiração e solidariedade em
sua luta contra a privação de liberdade como
recurso penal, sempre que houver qualquer
outro meio mais humano e eficiente,

Gostaria de reintroduzir no campo de debates dos cientistas sociais um
argumento que tem frequentado, de formas diferentes e com intensidades
distintas, estudos, textos e pesquisas de alguns colegas. Poderia formulá-lo
do seguinte modo: a análise da literatura ou (sintética e impropriamente) a
crítica literária é relevante e, mais que isso, instrumentalmente útil para iín-
vestigações sociológicas e antropológicas — em particular para aquelas que
tematizam opiniões e representações, padrões normativos internalizados ou
pautas valorativas, categorias ou manifestações simbólicas, comunicativas ou
cognitivas. A originalidade da perspectiva aqui adotada — se é que existe
alguma — decorreria de seu compromisso com uma incorporação mais tadi-
cal e plena, mais orgânica e funcional do que costuma ocorrer nos esforços
de cooperação interdisciplinar. Refiro-me à incorporação de objetos, méto-
dos e orientações teóricas provenientes da tradição dos estudos literários.
Insisto na radicalidade da integração proposta porque, na articulação que
tenho procurado desenvolver, tais objetos, métodos e teorias convertem-se
em mediações necessárias à construção adequada do próprio objeto socioló-
gico, à realização consequente do método pertinente e ao cumprimento inte-
oral do projeto teórico propriamente sociológico — se é que continuaria a
fazer sentido este tipo de classificação, a meu juízo antes institucional e
política, simbólica e afetiva, histórica e convencional do que genuinamente
requerida por motivos de ordem lógico-conceitual (Soares, 1993).



A ciéncia e seus impasses

O segundo propésito deste ensaio 6 demonstrar, recorrendo as medi-
acoes ja mencionadas, a presenca estruturante dos dilemas determinacio/
unprevisibilidade, acaso/necessidade na linguagem praticada — ou, se pre-
ferirmos, nas formas de vida experimentadas por expressivos contingentes
humanos: os internos no sistema penitencidrio do Rio de Janeiro.” Os prisi-
oneiros vivem uma situacao extrema, paradoxalmente muito significativa,
em si mesma, e perturbadora para nds todos. Até mesmo porque as mulhe-
res € os homens apenados reencenam, de forma paroxistica e hiperbélica,
o drama do individuo ~ este personagem tio peculiar e exemplarmente
moderno — que se autodefine como livre e finito, auténomo e social, singu-
lar € comum, condenando-se, portanto, desde o primeiro movimento de
sua autoconstituicao reilexiva, a danca imdvel de Sisifo, a insuperavel hesi-
tacao agonistica.

O material empirico trabalhado consiste em cem hist6rias de vida obti-
das em entrevistas realizadas com internos do sistema penitenciario do
Rio de Janeiro, Sido bem mais de duzentas horas a desafiar nossa sensibi-
lidade analitica, gravadas com internos do complexo penitenciario Frei
Caneca, que inclui as penitencidrias Milton Dias Moreira e Lemos de Brito.
alem do presidio Hélio Gomes, e com internas da penitencidria feminina
Talavera Bruce.

O titulo provocativo desta pesquisa, A Etica do Crime, indica o Ambito
de seu objeto e sintetiza as interrogacées de que parte: com que valores os

julgam suas proprias trajetérias criminosas, as penalizagées a que
sao submetidos e a sociedade que os pune ? Quais as relacGes — se houver
as caracteristicas socioldgicas, as varidveis que discriminam tipos de
delitos e de itinerarios pelo mundo do crime e os critérios em que se fundam
Os juizos ce valor proferidos ?

E necessario cautela quando se trata de operar com planos analiticos
distintos e diferentes tradicdes disciplinares (Santos, 1990) — no caso, a antro-
pologia, a sociologia e a critica literaria - 0 que tento fazer sem ilusdées
epistemologicas, seguindo apenas as instrucGes autorizadas por uma postura
pragmatica (Rorty, 1991la: 1991b).

Para entender as razOes da prudéncia, basta atentar para o contraste
entre duas nogdes-chave, uma de uso corrente na pesquisa de inspiracdo
sociologica — opiniao —, outra freqiiente nos estudos de antropdlogos — re-
presentacao. Independentemente dos juizos criticos que ambas possam sus-
citar, até mesmo no interior das disciplinas em que se legitimem, importa
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realcar as diferencas tedricas que expressam — das quais, na verdade, resul-
lam, enquanto categorias vulgarizadas pelos respectivos jargdes_profissio-
nais. Representagoes referem-se a imagens ou nocdes que encerram: certas
concepc¢oes socialmente construidas. Neste caso, o foco incide sobre o car4-
ter construido e compartilhado de tais imagens ou nocées. JA as opinides
referem-se a imagens, juizos ou nocdes valorativamente hierarquizados so-
bre determinados agentes, situacGes, acGes ou outras opinides. O foco incide
seja sobre o carater referencial — e, eventualmente, discriminante, isto é,
diferenciador da opiniado —, seja sobre sua vinculacao tendencialmente
prescritiva da pratica.

Uma representacao pode estar subjacente a uma ou varias opinides, as-
sim como opinioes podem pressupor uma ou conter todo um leque de repre-
sentagoes. Enquanto as opinides freqiientemente desdobram-se em séries in-
consistentes, edificam conjuntos contraditérios ou se combinam segundo
conexoes logicamente nada classicas, as representacdes, em de escapa-
rem a consciéncia de seu portador, mesmo combinando-se sincreticamente em
conjuntos heterdclitos quanto as fontes matriciais de cada unidade significati-
va, tendem a se subordinar a padrdes de relacio mais estdveis e, segundo
créem os que operam com esta categoria, dotados de consisténcia, nos termos
da gramatica subjacente 4 linguagem simbélica acionada, culturalmente deter-
minada. Sobretudo, jamais se transmitem diretamente 4 acao, justamente por
funcionarem aquém da consisténcia dos agentes sociais, dependendo da
arquelogia reconstrutiva do pesquisador para se darem 4 luz.

Estas propriedades — exigéncia de reconstrucdo analitica e pregnancia
cultural de vocacao universalista, no 4mbito de cada sociedade, grupo social
ou mesmo conjunto de sociedades — terminam por afastar os profissionais
que trabalham com a categoria representacado (em sua origem, alias, sociolé-
gica, desde Durkheim e da escola sociolégica francesa) de métodos de ex-
tensao probabilistica. Entretanto, nao existe, ai, uma incompatibilidade de
natureza propriamente tedrica. Minha proposta é, de um lado, ir, com o
apoio da critica literaria, além das representac6es, mas respeitando sua dire-
caO, resolutamente oposta a opiniao; de outro lado, recorrer a extensio
probabilistica dos resultados analiticos ou reconstrutivos topicamente obti-
dos, cuidando, para isso, das condicdes de selecdo de meus ‘informantes’, as
quais deverao seguir procedimentos estatisticos elementares. Mas estes s4o0
passos posteriores aos que aqui apresento, que nao pretendem ser mais do
que ilustrativos de parte do trabalho projetado.
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A introducao da tradicao de estudos sobre literatura neste ponto da rota
de pesquisa nao funciona como um complicador. Ao contrario, resolve pro-
blemas, indica limitag6es de pontos de vista alternativos e torna acessiveis
recursos indispensaveis. Veremos, por meio de alguns exemplos, que ampli-
acOes da sensibilidade hermenéutica e do espectro do prdprio objeto de
analise podem advir da aplicacao de atencao critica, inspirada em estudos
literarios, ao campo discursivo em causa. A releitura assim orientada fara
emergir os temas a que aludi na abertura deste texto.

Para mergulhar de vez no literario, isto €, nesta estética nada holista.,
involuntaria e selvagem que encontramos nas narrativas dos internos, em
cujo tempo se estendem os multiplos fios de vidas memoraveis e sombrias,
entre herodis minimos e maximas culpas, é preciso, desde logo, municiar-se
da recomendacao de Bakhtin (1992:342).

as relacoes do sentido entre enunciados distintos sGo de ordem dialégica
(ou, pelo menos, tém um matiz dialogico). O sentido se distribui entre
as diversas vozes (...). Os elementos lingtiisticos sdo neutros a respeito
da segmentacdo em enunciados e se movem livremente, ignorando os
limites de um enunciado, sem reconhbecer nem respeitar a soberania
das vozes (...). Como circunscrever o enunciado? Com o auxilio de
fatores metalingtiisticos.

Atentos, tanto quanto possivel, para o criado na arte cotidiana e espon-
tanea do discurso ordinario, devemos observar, com especial interesse, que
“o sentido se distribui entre as diversas vozes” (Bakhtin, 1992:349), levando
em conta que a pluralidade das vozes habita um Unico discurso, intervindo
exatamente para, por meio de marcac6des distintas (como mudancas sintati-
cas; alteracao no sistema de assignacao do sujeito; revoluc6es nos tempos
verbais), separar perspectivas, mundos morais possiveis, conexOes causais
alternativas, articulagdes semanticas distintas, enfim, personagens virtuais
diferentes, quando nao opostos. Separar, diferenciar, mas, ao mesmo tempo,
relativizar as distincoes e contradic6es dramatizadas. Enfim, desfeito o nove-
lo que se apresenta sob a aparéncia da unidade, € a propria leitura e seu
centro que se véem desafiados. Ler € acompanhar metamorfoses,
metamorfoseando-se — como, alias, escreveu, certa vez, Elias Canetti.
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As artes da culpa e da dissimilacao

Atentemos para o que nos relata o primeiro de nossos narradores, quando
o enredo atinge o apice dramatico, e o autor esta prestes a reencenar o
momento culminante de sua trajetéria, ou o ponto mais fundo de sua queda.
Ele nos conta que chega o momento em que sua vida sofre a mais significa-
tiva intlex4do:

Ai partimos pra 14. Tamos de longe olhando e nada do José sair.”? Af
(...) descemos no intuito de pegar.o José. Ai (...) ja entramos na casa.
Os moleques tavam jogando bola, sabe? Ai (...) saimos, pegamos todo
mundo, Ai G..) o José saiu correndo. Morreu o sobrinho do José, de
um ano e olto meses. Morreu a Nara, a mae do José. O José ficou com
um lado todo aleijado. (..) Morreu a Nara e a crianca no quarto dos
fundos, onde o Carlinhos entrou (...).Eu peguei a mie do José e (...)
eu peguei o José no quarto da frente.’

Fis ai, em acao, a técnica narrativa cinematografica: quando o ato maxi-
mo explode, afinal, o relato corta o fluxo nartativo em curso, suspende a
cadeia sintagmatica anteriormente instaurada e oferece um quadro frio e
distante, objetivo e profissional, quase no tom de um laudo pericial, em que
sao resumidas as conseqtiéncias do ato interrompido.

O sujeito que narra € o personagem que retine, em si, a dupla autoria.
do crime e do discurso. Isso, no inicio, enquanto a trama arma a emboscada
€ O salto para o assassinato. Logo depois, quando é preciso meregulhar no
olho do furacéo, carregando a primeira pessoa na posi¢ao penosa de sujeito,
€ outra voz que se anuncia: as vitimas da viol@ncia deslocam-se inadvertida-
mente para o lugar do sujeito, apassivando-o: morreu fulano, morreu beltrano,
sictano ficou aleijado.

Parece haver, neste caso, dois processos’ geradores de sentido, que de-
verlam merecer atencao e tratamento adequado quando o conjunto do dis-
curso em pauta for examinado, ambos identificaveis pelo rastreamento da
forma em que se constréi a narrativa. O primeiro processo gerador de senti-
do elabora e ressemantiza a culpa, travestindo-a de pudor e defensivo recuo
do corpo ineliminavel da vitima, isto é, do crime e suas conseqtiéncias. E
nisso ha todo um juizo moral autocritico e o reconhecimento da nao-gratuidade,
ao contrario, da necessidade do castigo, como desdobramento natural do
destino criminoso, que € pura determinacdo.
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© segundo processo gerador de sentido elabora as relac6es nada
simples entre sujeitos e seus atos, abrindo espaco para a relativizacao de
juizos, ao acentuar o carater contingente, arbitrario das circunstancias do
crime. Quando se relata um gesto e, alterando-se o angulo de observa-
cao, fracionando-se 0 continuo temporal, arrebatam-se as vitimas das maos
dos criminosos, elas nao chegam a ser salvas, mas suas mortes emergem

em outros enunciados como fatos independentes, que guardam relacdes
agora problematicas e contingentes com os atos figurados no
enquadramento anterior.

Episdodios fortuitos condenam um homem a pagar, submetendo-se a
imposicao estrita da norma e, a seguir, a imposicao das disciplinas do
confinamento, que ordenam inteiramente tempo e espaco, criando o modelo
reduzido de um cosmos que € pura determinacao e necessidade. Pode o
personagem eventual de uma conexao gratuita e aleatoria entre acoes e
consequiéncias arcar com a responsabilidade por dar sentido ao caos da ex-
periéncia ? Arcar com os custos de impor um fio de continuidade entre partes
fragmentarias de alguns miseraveis destinos humanos ?

Os dois movimentos produtores de sentido chocam-se e geram tensao
dramatica, energia por atrito de opcdes agonisticas. Vale a pergunta retorica:
isso € valioso para quem quer saber algo sobre as significagcdes dominantes
experimentadas no confinamento penal ou sobre as formas de vida arquite-
tadas pelas linguagens acionadas ? Aposto que sim.

Acrescente-se ainda, uma Ultima observacao. Wolfgang Iser, em The
Implied Reader, escreveu: “As vezes, o didlogo quase se assemelha a uma
sequéncia de efeitos sem causas” (1990:154. Traducao dos Orgs.). O dialogo
interno a um mesmo discurso, contraponto de enunciados ou vozes, pode
atuar exatamente como a forma em cujo espaco efeitos e causas se dissociam,
desde que a ruptura desloque os enunciados em direcoes opostas, isto é,
para planos diferentes e conflitantes, subsumidos por subjetividades aparta-
das — que sao figuras postas pela propria narrativa, ou melhor, pela estética
da culpa e da dissimulacao da qual deriva.

Sob.a aparéncia de realismo mimético, descobrimos estratégias bastante
mais sofisticadas, e isto abre, para nds, novas possibilidades interpretativas,
para além das pesquisas sobre representacao ou opiniao.
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Tempo de conversao

Cito o segundo entrevistado:°

Cheguei no cubiculo, arrumei tudo, olhei de novo, ai j4 comecei a ver
uma distancia maior entre o presidio e a rua. No desespero que eu
tava, eu vi pertinho [referindo-se 4 visita de inspecdo, que fizera para
avaliar as condicdes de fuga e a conveniéncia de converter-se:e mu-
dar-se para a galeria dos crentes]. Ai quando eu fui morar la é que eu
fui ver a distancia que era; dava mais de 50 metros [comenta os riscos
técnicos de uma fuga daquela distancia]. Comecaram a surgir dificul-
dades. Foram surgindo dificuldades, uma atrds da outra (...) Eu come-
cei a participar do circulo de oragées na galeria, mas ainda com aque-
le objetivo (no maior cinismo), de ficar ali, dar mais um tempo até
aparecer Oo cabo de aco, pra eu poder ir embora (..). Eu fui correndo
atras, correndo atras, correndo atras, e o tempo estando cada vez mais
dificil, mais dificil. C..) os irmaos j4 me explicaram que eu deveria
fazer algum jejum, jejuar um pouquinho. E necessdrio pra vocé se
santificar um pouco O corpo, pra poder se desenvolver espiritualmen-
te, al comecei a jejuar, mas sem saber ainda o propdosito certo do
jejum. Mas ai comecei e eu fui sentindo realmente uma mudanca.,
entendeu ?, ao ponto de, em uma noite, eu dormindo, eu ouvir al-
gsuéem falar comigo, entendeu ? De eu chegar num lugar de muita luz.
eu ver assim alguém falar comigo, me dar boas-vindas ao reino dos
céus. Eu acordei assustado, nunca, nunca tive esse tipo de experién-
cia. Ai acordei, falei com um irmdo, que ja tinha 12 anos, né?, transando.
ai falei com ele; ele falou assim: “nao, rapaz, isso 6 uma espécie de
arrebatamento, vocé pode ficar tranqtiilo, que isso é Deus falando
contigo”. Ai depois: “mas Deus pode falar com o homem, assim ?” Ele:
“pode”, Ai comecou a me mostrar passagens biblicas, em que Deus
falava com os profetas, entendeu? Ai dai foi comecando. Até que
chegou, passados uns 15 dias que eu ja estava nessa galeria, o Léo
falou comigo: “6 rapaz, vocé ndo vai querer as serras nao ?” Respondi:
“por enquanto, nao”. Ai ele: “o cabo de aco ta sendo providenciado”.
Eu falei: “assim que conseguir, vocé fala comigo.
Comecou a chover no cubiculo que eu estava (..), fui obrigado a
mudar de cubiculo — e o cubiculo (n™ X) ficou vazio, eu poderia
trabalhar nele ainda. Af foi passando o tempo, foi passando, passan-
do, o Léo tornou a perguntar: “vai querer a serra ?” Eu falei: “nao que-
ro mais, nao”. Ele: “por qué ?”. Eu falei: “nado quero mais; eu cismei, eu
vou sair pela porta da cadeia, nado vou sair mais pelo muro”. E assim
foi que tudo come¢gou, eu fui me convertendo gradualmente.”
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Fla ficava falando l4 em uma lingua desconhecida, mas eu estou cien-
te de que era comigo, que eu senti, entendeu ? As l4grimas vém nos
olhos, vocé comec¢a a chorar. E um negécio dificil, né ? Porque, hoje,
O cara que ja matou tantas pessoas, ja participou de assaltos, ja fez
tanta coisa, o cara chorar em publico, é dificil. Entéo s6 mesmo uma
forg¢a maior, s6 mesmo o poder de Deus que pode fazer isso, que
existe, realmente. E dificil de acreditar, assim, mas acontece. A partir
.do momento que vocé deixa que o poder de Deus te envolva, que va

. apossando totalmente do teu corag4o, vocé abre teu coracdo pra acei-
tar esse evangelho, vocé sente uma mudanca diferente. Tudo que
vocé um dia ja fez, vocé passa a tomar nojo daquilo.

A comovente narrativa do assassino convertido é bastante rica e formal-_
mente ou literariamente complexa: o presente e a referéncia direta ao
interlocutor guardam uma alteracdo nao apenas no tempo do verbo, mas no
sujeito do enunciado, que se transfere para um vago e genérico ‘vocé’, que
apela, envolve e subsume, em certo sentido — mas se confunde com — o
interlocutor empirico, o entrevistador.? A transigAo observada no plano for-
mal, que a tradicao dos estudos literarios nos ajuda a identificar e interpretar,
remete e reencena a metamorfose existencial dramatizada na conversao. As-
sim como o natrador pdde render-se a convocacao da divindade gracas 4
colaboragao do crente mais vivido e experiente, que decifrou o enigma do
sonno, assim também o interlocutor — quer dizer, nds todos -, interpelado
pela mudanga de registro discursivo, pode reencontrar seu caminho, ocupan-
do a posi¢ao de nedfito e entregando-se 4 experiéncia iniciatica, concentrada
no contato com as diferentes e estranhas linguas que sussurram sob a voz
aparentemente cristalina e monoldégica do narrador. Em uma delas, o
interlocutor, sabendo ouvir e querendo langar-se, descobrir-se-4 ja sujeito de
um relato de conversdo e de adesao aos ensinamentos biblicos. O narrador,
em uma das linguas, ja descreveu a conversdo do interlocutor — sé falta a este
vive-la: “vocé abre teu coracao pra aceitar esse evangelho, vocé sente uma
mudanca diferente”.

A  p r o s s e g u e :

O mundo da podridao, o mundo das coisas erradas é de onde eu j4 vim,
eu ja passei por isso, entéao pra mim ndo é mais novidade; novidade pra
mim € a palavra de Deus, que a cada dia vai mudando. Vocé lé um
versiculo, hoje, vocé lé uma passagem da Biblia, vocé vai entender de
uma forma. Amanha vocé torna a ler o mesmo versiculo, vocé ja vai
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entender de outra forma, mas sempre dentro daquilo que vocé enten-
deu da primeira vez, nado muda, ela se renova, entendeu ?

A abertura do futuro, que abriga outros mundos possiveis além daquele
que decorre como que naturalmente da rotina fastidiosa, nauseante e
motrtificante do presidio, supd6e indeterminacdo e sera tio mais ampla quido
mais elevada for a taxa de imprevisibilidade. Pensar o amanha como tenova-
cao continua do mesmo é uma saida para lidar com a angustiante permanén-
cia do passado e a extensao do presente modrbido até um futuro longinquo.

O tempo € a pena, na medida em que torna o confinamento — isto é, a
restri¢ao do espaco vital — uma condi¢4o continua e permanente. A discipli-
na encontra no tempo sua matriz, e o esquadrinhamento pandptico reproduz
e destila o rigor da pena em regras. Este processo faz da convencdo a segun-
da natureza a ser revogada pelas fugas sonhadas.

A conven¢ao, em todas as suas formas, é renegociada com minticia,
argucia e ansiedade: dela depende a sobrevivéncia, assim como, por outro
lado, nela se concentra toda a miséria da pena. Fugas desejadas e paraisos
artificiais correspondem a suspensdes da convenci4o, das normas da sociabi-
lidade, das regras da interacdo, dos cédigos da linguagem.

Redefinir sentidos do que esta posto, circunscrito, definido e cristaliza-
do significa, nesse contexto, ampliar espacos limitados pela cultura discipli-
nar da comunicacdo e da sociabilidade, distender as convencées e suas dis-
ciplinas, abrir perspectivas para a experiéncia do sujeito. Ai talvez esteja um
dos segredos da valorizacdo tao curiosa da mudanca de sentido, dia a dia, do
mesmo enunciado lido na véspera, do mesmo relato, da mesma natrativa —
contada, talvez, a um entrevistador, sobre a prépria vida. Na narrativa de
fluidas e sentidos indeterminados, € 0 sujeito que se liberta e a
vida/relato que se abre para a liberdade da mudanca. Pode ser crucial reviver
a vida como significacdo.

A crueldade como artificio formal, a reducao do sentido 4 contingéncia da
sensibilidade é a reificacao da memoria’

A intimidade sensual da ostensao aproxima o predador e sua presa: “eu
machucaria vocé (©...) aqui, aqui, aqui, aqui”. A refer€ncia, neste terceiro |
discurso, € quase um toque, suave inversao da violéncia, mas sutil preserva-
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cao da promessa de dor, estabelecendo um pacto tacito de pelo
medo, a seducao da ameaca.

A crueldade instaura uma temporalidade autodissolvente, na medida
em que converte a alusao significativa da narrativa em acontecimento, subs-
tituindo a signilicacao pela facticidade. O tempo reduz-se a pura contingén-
cia, a extensao limitada do evento. O discurso pde em marcha um relaciona-
mento intimo entre a linguagem e o real, tornando-o extensdo da experién-
cia e momento da sensibilidade, aquém e além da memoria e da prospecio.
via intervencao sadica sobre o corpo. O sadismo aparece como artificio for-
mal capaz de produzir o mimetismo possivel, ao substituir a alusdo referencial
pela contigtiidacde metonimica — como figurac4o da propria referencial.
Ou seja, neste caso, a metonimia é a metafora reflexiva do discurso. Por esse
mecanismo astucioso, o discurso €, por seus préprios dispositivos formais,
reenviado, em rota de Sisifo, 4 sua impoténcia constitutiva. Poderia ter-se
enaltecido por seus triunfos, por suas realizacdes e pelas vias que abre a
renovag¢ao das formas de vida, conforme ocorrera no caso da conversao, mas
O solipsismo narcisicamente masoquista, aqui, da as cartas.

Eu nao sei ser dissimulado (...). Eu sou objetivo e vou direto ao ponto
(...). Eu gosto de rodeios; eu no gosto de fantasiar. Entao, eu nao
gosto de falsidade (...). As pessoas que eu matei na rua, matei porque
eram dissimuladas, porque eram falsas; porque me trafram (...). Eu
nao gosto de gente dissimulada. E eu nao tenho perdio. Nao tem
perdao pra mim, nesse sentido.

A escorregada do ato falho desnuda a extensao do rigor do juizo que
prepara a violéncia e que, em si mesmo, realiza a viol€ncia. Todos sao viti-
mas potenciais, a comecar pelo proprio narrador — ele j4 foi condenado em
seu duro tribunal interno. Por isso, tenta, em vao, dissimular. O resultado é a
paradoxal desocultacao da prdpria culpa confirmada e jamais suficientemen-
te purgada. “Foi dissimulado comigo ? Foi falso comigo ?”

As pergunias permanecem suspensas, nado exigem respostas, até por-
que foram antecipadas: nesse campo discursivo, o crime é, imediatamente,
castigo. O personagem que, na cena discursiva, representa o autor nao tem
apelacao, mesmo porque ele prdéprio sabe: “Eu sei quem é falso e quem nao
€. Por isso que eu olho pras pessoas”. Certamente, o narrador nao suporta
olhar-se asi proprio. O veneno foi projetado nos outros e se espalha como
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praga, disseminando a Babel moral/comunicativa e despertando a célera dos
deuses. A obsessdo pela dissimulacdo e por sua punicao cultiva-se como a
contrapartida natural de seu inverso simétrico, a obsessdo pela transparéncia
da linguagem e dos sentidos: tudo e todos sao, para o narrador, claros, sem
segredos, completamente desprovidos de mistérios. A praga € Babel, em que
palavras e gestos sdo dissimulados e resistem ao desvelamento. Babel é a
suprema ameaca ao narrador, seu flagelo mais cruel. E, no entanto, é a
floresta de simbolos em que habitamos, do nascimento 4 morte. O mundo
humano, da sociabilidade como pratica dialégica de linguagem, é o flagelo
do qual o narrador se refugia; sua guarida é a penitenciaria, o delirio da
transparéncia em cimento armado.

O interno qualifica-se:

Fu nao sou uma pessoa violenta. Eu sou uma pessoa assim maldosa.
Nao violento: Eu sou um cara mau quando eu tenho de ser mau. Eu
sou maldoso (...) frio G..). Eu te machuco se vocé me fizer uma traij-
cao, Eu vou te machucar rindo. Pra mim, vai ser uma curticao. Eu te
machucar, eu ficar te cortando as unhas, eu quebrar vocé aos
pouquinhos, como eu quebrei uma pessoa uma vez, entendeu como
e que € ? (..) Eu vou te machucar, eu vou te machucar rindo, porque
aquilo pra mim vai me causar éxtase. (...) Porque vocé sabe que se eu
te pegar, eu vou te machucar, eu vou fazer vocé sentir, eu vou fazer
vocé participar da minha maldade.

Este € 0 momento-chave de auto-exposicao do jogo de linguagem prot
posto pelo narrador. Antes, como vimos, a ostensao. simulava a relacdo sen-
sivel, direta. A contigtiidade sensualizada substituia 0 mimetismo referencia]
do discurso, trocando a significacao pelo fato, quase tato, e a temporalidade
propria a série discursiva pelo aqui e agora da experiéncia, na plenitude
efémera de sua contingéncia, mas também com toda a voltagem agressiva e
erotica do encontro humano, da relacdo comunicativa vivenciada com
adrenalina. Neste ponto, algo mais ocorre: o locutor convoca o interlocutor a
participar de sua maldade, o que, de fato, acontece, pela simples raz4o de
que partilnam o campo, agora quase sensivel, do discurso da crueldade, ele
proprio reencenando a maldade a que alude.

Eu vou fazer vocé ficar acordada. Eu nao vou deixar vocé perder o
sentido em nada. Eu vou te machucar aos pouquinhos. Eu vou con-
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versar com você Ipausal. Eu não vou te intimidar. Fu não vou chegar
oritando com você. Eu vou te machucar normalmente como nós esta-
mos aqui conversando Ipausal,

Desde a inclusão do interlocutor nas cenas fictícias narradas, como per-
sonagem coadjuvante, a participação já era efetiva. A simulação da maldade
como experiência dialógica, em que a violência surge como paradoxal afir-
mação da relação e de sua intensidade, torna-a, como sugere o autor, um
equivalente da entrevista, um simulacro da conversa — e vice-versa.

bu vou te quebrar aos pouquinhos de uma forma que você fique
consciente. Você vai ter participação ativa na minha maldade. Você é
coadjuvante, entendeu como é que é ? Você vai, você vai participar
pausa], E eu vou ter enorme satisfação em que você fique, que você
escute até a hora de você morrer. Que você sinta a dor. Porque o que
você fez, a falseta que você fez também foi suavemente.

O apelo à relação atinge o ápice na surpreendente suspensão da fra-
se: Eu vou ter enorme satisfação em que você fique”. Segue-se, logo de-
pois, a morte, que anula a possibilidade da relação assim que ela se deixa
dizer, ainda que de forma oblíqua e dissimulada, como fazia Capitu na
paranóia de Bentinho.

Outra característica da maior importância, nesse caso, é a ênfase na
recusa ao perdão e ao esquecimento, a insistência na potência da memória,
caução última da realização futura, algum dia maquiavelicamente calcula-
da, da vendetta:

Isso vai demorar. Isso não vai ser agora. Isso vai ser quando tiver tudo
se esquecido, Quando tiver uma pedra em cima. Eu sou maquiavélico
também (...). Eu posso não te pegar hoje. Eu posso não te pegar
amanhã. Eu posso não te pegar daqui a um ano. Mas vai chegar um
momento que eu vou te pegar.

Memória plena, total, sem poros, sem brechas, sem respiração (asfixia
mnemônica), pesa como doloroso infortúnio: sem possibilidade de refúgio e
descanso no esquecimento (auto-abandono do self), o narcisismo e a onipo-
tência tornam o sujeito prisioneiro de si mesmo, como imagem pétrea do
passado reificado, absolutizado e experimentado como fetiche masoquista.
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O risco do outro (ser lembrado para a vendetia futura) é a condenacao do
self. Se a memoria € plena, o passado é sempre contemporaneo do sujeito
(volta a ser presente deslocado para o plano da imagem e do valor) e
corresponde a necessidade do juizo, de sua correcdo e verdade, 4 convicc4o
absoluta do que se sabe e julga. A linguagem é, ela mesma, a referéncia,
assim Como O passado superpGe-se ao presente, gracas 4 plenitude (sem
lapsos e falhas) da memoria Gudicativa): significacdo e valor feitos pura e
facticidade (de segundo grau, porque coextensiva ao fluxo da
vida), todavia neutralizada pela suspensdo pratico-temporal representada pela
prisao. Portanto, a realidade de segundo grau prevalece, torna-se dominante,
submetendo a experiéncia ‘real’ do sujeito a estranho deslocamento: pura
imagem. e valor, aspereza e rigor. A vida é reificada: auto-imolacdo tragica. A
certeza da vingan¢a assassina o futuro na pira (auto)sacrificial do presente.
Jamais a prisdo poderia ir além: congelar o fluxo vital, convertendo 0 sujeito
em objeto de seu passado ou predicado de um discurso inteiramente previsi-
vel e determinado, pura necessidade, donde, j4 escrito (sem futuro, sem
vida). O martirio da culpa dificilmente poderia ser mais completamente dra-
matizado. A arrogancia do macho mal disfarca, sobretudo para ele préprio, a
desesperada impoténcia vivida nesse enredo de automortificac4o; talvez seja
antes apelo ao dialogo, que abre o sujeito a finitude, vulnerabiliza-o, mas lhe
oferece a chance da vida, humanizando-o.

A escuridao e o halo divino

O personagem extraordinario, dotado de humanidade exuberante —
explorador herdico ou petverso, sempre tragico, dos confins de nossas
potencialidades, determinado ou hesitante — prossegue até encontrar 0 pon-
to extremo e obscuro em que nossos sonhos e pesadelos se rendem ao mais
remoto tremor primitivo, cedem e recuam. Figuras espectrais e arqueoldgi-
cas, imagens arquetipicas que mal alcancamos, mesmo quando a imaginac4o
ousa alongar-se, espichando os fios de nossos sentidos e o nervo do desejo.
No entanto, € apenas como nds, quando nao melhor do que nés, igualmente
fragil, vaidoso e futil, inseguro e ansioso por buscar os meios de reconstruir
a propria imagem daniticada, de restaurar (ou manter) a fibra e a auto-estima
a qualquer preco. Afinal, isso é sobrevivéncia.
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No inferno do carcere, o ser humano, de contorno indefinido ante o
lume débil do cenario, projeta uma sombra grandiosa (ou sérdida) além
de si, resistente a enquadramentos analiticos esquemiaticos. Essa obscuri-
dade recortada sem limites precisos funde vicios e virtudes, sobre o fun-
do da indomesticavel fortuna. O que ha de claro e distinto é a ratio da
penalidade e da eterna vigilia, do espaco armado, do tempo disciplinado,
da ordem institucional.

A metafora da sombra tem, aqui, sentido preciso: uma hist6ria de vida
narrada no interior do sistema penitencidrio para um visitante inquiridor so-
[re a modulacao imposta pelo peso ébvio das circunst4ncias. O relato passa
a ser ouvido pelo viés da presenca surda e grave do contexto, mesmo ou
sobretudo quando ele nao chega a ser mencionado além do inevitivel. f£
como se pairasse sobre os enunciados um comentario externo e superior,
que o ressituasse constantemente, reenviando-o sempre 4 origem, da qual,
tantas vezes, eles buscarao esquivar-se: seu lugar material e social de emis-
sao, O internamento. O fluxo narrativo simularia, portanto, fugas sucessivas,
outra € outra vez corrigidas. Dai a suspeita que atravessa a comunicacdo: é
talso, deliberadamente falso, tudo o que nos é dito nas entrevistas? O dito,
pura dissimulacao, serve somente a estratégias de resisténcia dos internos?
AS narrativas pelo efeito desta ‘lei de gravidade penal’ (que projeta a conde-
nacao sobre a ordem da reconstituicdo discursiva de si do apenado) desdo-
bram-se num metadiscurso, em que a distancia relativa a fonte da emiss‘io é
tematizada sob a forma da duvida contagiante a respeito de cada palavra
(retirada a liberdade, retira-se a credibilidade, condicao indispensavel a vi-
gencia minima de qualquer jogo interativo, do mais prosaico didlogo), ou de
dois sentimentos opostos, porém perigosos: a piedade, que induz ao acolhi-
mento acritico pleno, ou a repulsa, que interpde o estigma entre entrevistador
€ narrador, impedindo a abertura, a aceitacio e a entrega, sem as quais nado
ha, verdadeiramente, comunicacio.

Em sintese, o peso (a gravidade) da origem ou do ponto real de emis-
sao marca o relato, intensa e profundamente, mesmo que sé exerca eficdcia
sobre as condicées de Afinal, € no momento decodificador que o
discurso cumpre seu destino sem4ntico e se realiza como desempenho co-
municativo. O desdobramento metadiscursivo, como vimos, exacerba a sen-
sibilidade (como piedade ou repulsa) e produz a atmosfera corrosiva da
suspeita, cujo risco € a negacao de qualquer hipotese interpretativa e, por-
tanto, da propria interacao. O resultado desta dindamica semioldgica
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consciente é a criacao de um abismo intransponivel entre nds e eles, refor-
cando a separac4o que o internamento produz, materialmente, e dramatiza,
simbolicamente.

Todavia, aS marcas externas que diferenciam tao intensamente os mun-
dos do interno e do pesquisador, a penitenciaria e a rua, por vezes iludem:
ha muito mais continuidade e nuances, elos, mediacdes e gradac6es
do que suspeitaria nossa va filosofia.

Impo6e-se, portanto, relativizar distancias, assim como resistir
(problematizando-o) ao processo de relancamento a origem da narrativa,
movimento de Sisifo a que o internamento sujeita a comunicacao.

Essas retlexOes foram suscitadsas — ou, mais que isso, exigidas — pelo
encontro com o relato de Gabriel,” cujo objeto tacito é o tema da ligacdo e da
continuidade, revivido no ambito de sua prdépria historia de vida, mas que
termina ultrapassando este limite e tocando a problematica de fundo da
comunica¢ao com o outro. lado (respectivo) do mundo. Experimentada e,
por fim, dramatizada, além de focalizada, na entrevista.

Fazendo o certo.na vida errada

Gabriel elogiou, sem magoa nem ironia, Collor e PC Farias: eles estuda-
ram, prepararam-se longamente para roubar, usando a inteligéncia e pou-
pando as vitimas da morte ou de crueldades. Fizeram tudo com elegancia e
sabedoria, sem apelar para o latrocinio, o estupro, a violéncia. Foram pegos,
muito bem, faz parte do jogo. Quem esta na chuva pode se molhar, e o officio
é tao mais arriscado quao mais ambiciosas as pretensdes dos envolvidos.

Notavel € a auséncia aparente da mais leve ironia. Para Gabriel,
governantes e juizes corruptos, como os da Baixada Fluminense, que ele
parece conhecer bem, merecem respeito. Constituem, alguns, o balizamento
moral interno ao campo do ‘ertro’. Nosso personagem, apesar dos pesares,
sempre buscou imitar os bons exemplos: é verdade que trafegando no lado
de la, que é 0 avesso da ordem. Nao teve educacao, mas jamais deixou de se
sentir inteligente e de perseguir a sabedoria, procurando distinguir o joio do
trigo. Sim, isso é possivel, porque também o mundo do erro se subdivide em
duas partes opostas: pode-se estar do lado certo, ainda que no mundo da
transgressao e da ilegalidade. NOs nos enganamos quando supomos que a
adocao de praticas delinquentes importa naturalmente seja na indiferenca
moral, seja na adesao a uma pauta de valores invertida em relacao aquela



A ciéncia e seus impasses

vigente na cidade visivel e legal —- pelo menos predominante no plano da
consciéncia moral e dos juizos criticos (mesmo que a pratica os ignore),

AS relacdes com os valores que nés, do lado de ca, prezamos sao bas-
tante mais complexas. A religiosidade é, certamente, a linguagem simbélico-
axiologica mais poderosa, internalizada e difusa em nossa experiéncia de
socializacao. Por seu intermédio, os cédigos de valores de que extraimos as
refer€ncias para juizos e normas capazes de alguma eficdcia pratica percor-
rem os mais diversos dominios urbanos, atravessam mundos opostos e man-
tem, além de muros e tordesilhas, algumas significacGes basicas e alguns
valores, a despeito das impostas pela migracao acidentada através
de uma vasta geografia, ocupada por trincheiras, bunkers, ‘bocas’, fronteiras
e nichos morais.

Por isso, o cuidado de Gabriel com as distinc6es entre modalidades
inconciliaveis de delitos nao deveria surpreender. “Sou sujo com tragédia”. “a
vida ta valendo um ténis”; a violéncia “é um lance muito sinistro”. Ele nao
admite que a vitima seja molestada fisicamente. Admira o golpe de mestre
espetacular ou o sutil e 4gil virtuosismo do malandro que se insinua, imper-
ceptivel, e surpreende de tal maneira a vitima, que, de duas, uma: ou esta
sequer se da conta da perda, ou nao tem a menor oportunidade de esbocar
reacao, Cujas conseqti€ncias poderiam ser funestas para a benigna
do bandido.

Lograr o assalto frio, seco, ascético e profissional, iné6cuo e purificado, sem
fancor € ressentimentos, sem macula ou sangue e sem raz4o para vendetta ~o
{isco permanente de quem se envolve com o mundo do crime — eis a que se
resume oO ideal do crime moralizado, do qual se gaba Gabriel, eis o que, para
ele, sintetiza e realiza a ‘sabedoria’. A despeito da insuficiéncia das letras, sua
inteligéncia tornou-lhe possivel aproximar-se do alvo, no plano de ambicées e
projetos-acessiveis a alguém de origem social humilde. Modesto, Gabriel admi-
te: nunca foi nenhum Collor, mas, nos limites de seu nivel inferior, jamais
matou — e olhem que esteve por pouco. Foi preciso muita fé.

Em 1990, teve de amargar com estoicismo seu calvario. O irmido e tinjco
clo permanente com a ‘rua’, que nao lhe deixava faltar nada e acompanhava
seu processo nas instancias competentes, foi covardemente assassinado —
inocente e indefeso. O ‘prejuizo’ era imenso e exigia cobranca. Tudo apelava
por vinganca, das visceras 4 moralidade prdpria ao lado de 14 — tio proximo
de nos, neste caso, Gabriel teve de amarrar-se ao mastro da taz4o prospectiva,
contraface da moral crista, e resistir 4 atracdo sinistra. Pediu perdao ao irmdo.
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contraiu a propria ira, pensou no futuro itrremediavelmente comprometido
pela dinamica incontrolavel da vendetia. Lembrou ao irmao, em oracdes, as
vantagens da paz e de sua liberdade para a familia e decidiu recusar a liber-
dade condicional a que teria direito, coincidentemente, a partir daquele pe-
todo. Evitou tornar-se um assassino, O que significaria, para Gabriel, conde-
nacao perpéetua, mesmo que cessassem as vingancas.

A expressao paradigmatica que traduz a sinceridade do juizo de Gabriel
sobre o assassinato encontra-se no desfecho de seu relato sobre 0 momen-
to mais dramatico de sua vida, quando, inteiramente cercado por policiais
decididos a mata-lo, a passos de distancia, encolhido entre pés de taioba,
mergulhado na lama, implorou a intervencao de Deus em troca da rentincia
aos bens roubados e a vida marginal. At6nito, viu os policiais desistirem e
se afastarem: “E € 0 seguinte, cara: eu, com uma bolsa de dinheiro e dois
revOlveres Magnum 357, apontando pra eles, dentro do taiobal (...). Entao,
que aconteceu? Deus tirou eles da mira, pelo meu pedido que eu fiz com
fé, acredita ?”

Observe-se que Deus o salvou duas vezes, de ser morto e de se tornar
assassino: “Deus tirou eles da mira”. O deslizamento do foco faz com que
Gabriel e seus perseguidores assumam papéis ou posicdes mu-
tuamente substituiveis. Por esse artificio narrativo, seu autor deixa saltar, no
campo de percepcao aberto pelo relato, a simetria e a substitutibilidade
valorativo-semantica a que reduz o confronto agonistico focalizado no
proscénio do discurso. Em plano nao-consciente, Gabriel confirma o que nos
diz no nivel da comunicacao explicita.

O proposito de cumprir o pacto com Deus, obter seu perdao, ‘regene-
far-se’, comecar vida nova — proposito que agora cultiva, sonhando com um
retorno ao Espirito Santo, terra natal, e um reencontro com os que ficaram —
esta em. sintonia com cautelas pretéritas. Entre uma acdo e outra, por vezes
trabalhava durante um ano; o anjo da guarda ou o sexto sentido lhe avisavam
que era tempo de parar.

Por outro lado, quando afirma, hoje, “estou com a cabeca mudada”, parece
relativizar a continuidade dos sentimentos elevados, cujo coroamento é a equi-
paracao entre matar e morrer. Se a cabeca mudou, poder-se-ia dizer que, apesar
da sintonia com um certo espirito que vem de longe, este espirito, apesar de
tudo, radicava-se no espaco do ‘erro’, e a transformacao em curso aproxima,
enfim, Gabriel da prometida renuncia ao mundo do crime, seja pelos motivos

praticos mencionados, seja por um compromisso mais estreito com Deus.
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Persiste, todavia, alguma dose de ambiguidade: a distinção “erro” e “acerto
no erro, ambivalente por sua própria estrutura, continua postulada, assim
como a hesitação quanto à validade moral da vingança. A seguinte passagem
destaca a importância do dilema:

pois é, eu cumpri la promessa de não usufruir dos bens roubados e
deixar aquela vidal. É onde que eu tô falando pra você. Eu tenho o
compromisso de sair daqui, botar minha cabeça no lugar e, amanhã
ou depois, ser até um servo do senhor, de novo, tá entendendo? E
pronto. E Ele me perdoará isso tudo aí. Claro que vai me perdoar.
Tenho certeza. Tenho certeza que Ele vai, entendeu?

A insistência com que se reitera a convicção da magnanimidade divina
sugere antes a expectativa de que o perdão ansiado não passa do anverso da
adoção de padrões de comportamento conformes ao credo reverenciado
isto devolve a Gabriel a responsabilidade pela qualidade moral — e pela
felicidade — de seu futuro, infundindo-lhe inquietante dúvida sobre sua pró-
pria força interior, dúvida que busca exorcizar e resolver pela repetição das
expressões de confiança em Deus. A aposta em si, sendo dolorosa e ator-
mentada pelo simples saber-se humano, torna-se mais poderosa na medida
em que se funda na esperança em contar com o apoio do outro, do grande
Outro que subsume e representa o que houver de solidário e grandioso na
humanidade. A insistência redundante é um pedido de ajuda, inconsciente
de si. Dirigido a todos nós.

A trama dos ecos: restaurando a continuidade

Olha, cara, minha mãe morreu, eu tinha 14. De lá pra cá, só vi escuri-
dão, sabe? Só, só, só vim batendo cabeça, entendeu? S6, só
desencontrando da felicidade: tive vários momentos, mas, vida, roti-
na, assim duradoura mesmo de felicidade, até hoje, tudo bem, não
consegui [Gabriel tem 30 anos]. Então, eu quero isso agora, quando
eu sair. Mesmo que seje pra nada, entendeu? Mas que seje livre, que
seje plantar, entendeu ? Que seje pra mim ficar legal com meu irmão
vive no Espírito Santo, em área rural, e não o vê desde os cinco anos]
meu irmão me promete uma cobertura maneira nas cartas dele e,
pelas condições dele, ele tem condições...
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Mudou la morte da-mae o mudoul] porque eu me senti s6 — minhas
irmas todas casadas, meus também — e eu ja era rebelde, eu ja
era levado, eu ja nao ia pro colégio,eu ja era, eu ja era camel, ja
conhecia ma companhia, ja andava nas esquinas, ja tinha dado os dois
da maconha, entendeu ? ninguém me segurou. A tinica pessoa
que me controlava um pouco era a falecida Agripina. (...) Me descon-
trolei na €poca; num t6 falando pra vocé ? Comecei a tontear... (...) Fui
criado na Igreja la mde era crente e Gabriel costumava acompanha-lal.
Fntao, eu. quero cumprir o que ela queria pra mim.

Escuridao e abandono esvaziaram a vida de Gabriel, cavando um bu-
taco fundo no coragao do tempo, em plena juventude. Um hiato separa o
uitimo sopro materno e o dia da liberdade (na ocasifio da entrevista, falta-
vam dois anos de pena) . Entre os homens ocos (de T. S. Eliot), nosso
personagem destaca-se pela inflexao temporal ou, talvez fosse mais pré-
prio dizer, pela traducao diacrénica a que submete sua fratura existencial.
O oco do tempo produz a vertigem do sentido: tudo, ai, se confunde e se
perde. Salvam-se momentos extraordin4rios, cristalizados, por exemplo, na
filha, a quem promete abandonar a marginalidade, e na memoria nostalgica
da conquista da mulher, mae de sua filha: “A mulher era muito cara: puta
que pariu; eu era mais novo, sabe ? Eu tinha uma aparéncia melhor, nao
linha essas cicatrizes na cara, meu cabelo era cortadinho legal, jogava um
bolao... vinte anos, entendeu ?”

salva-se reafirmando a decadéncia, a eficacia degeneradora do tempo.
A exaltagao do passado serve para descrever o presente deformado: “nao
tinha essas cicatrizes na cara”. A arte do jogador e os cuidados com a aparén-
cia @meu cabelo era cortadinho legal”) sao condicionados 4 juventude: “jo-
gava um bolao... 20 anos, entendeu ?”

A mulher deixou de visitar Gabriel. Ele teme que ela 0 culpe pela morte
do irmao dela, casado com a irma de Gabriel. Motivos nao faltam para o
crime € a suspeita: o irmao da esposa de Gabriel teria sido o alcagtiete
responsavel por sua prisao. Descobriu que a auséncia prolongada da mulher
significava rompimento definitivo quando soube que outro homem morava
em sua casa, onde se criava a menina. Gabriel jura inocéncia e se revolta
com a situacao. E acintosa o suficiente para justificar uma carnificina. Mais
uma vez, € preciso forc¢a divina para apaziguar o espirito atormentado. Os
valores oscilam — ou ardem — ao sabor das paixdes. O que justifica o crime
apela ao cumprimento da sentenga moral: a interpelacdo colide com as pro-
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vidéncias do retorno a liberdade, placida, familiar, prosaica, nada herdica —e
com os valores da Igreja, cultivados pela mae (sua memoria ainda o controla,
em. parte).

A despeito do convivio com o homem que sua mae pOs em casa no
lugar do pai preso, a filha continua sendo referéncia afetiva e moral. Afinal,
O pacto com Deus se impde em nome da responsabilidade paterna, mesmo
se nao tivesse ocorrido o episddio milagroso do cerco no taiobal. A filha é
aquilo que o tempo negativo nao embruteceu, desvalorizou ou destruiu. E
parte do passado que, crescendo e exigindo cuidados de pai, lanca Gabriel
para a frente e projeta sua vida para o futuro.

Sob a inspiragao desse laco tao fundamental que replica seu proprio
elo com Agripina (Gabriel jamais mencionou seu pai), o autor do relato
exercita, com as palavras, o jogo essencial a que se devota: ligar o que a
escuridao separou, restaurando as continuidades indispensaveis, com as
quais se vao enredar os fios de vida que o futuro puder estender e engen-
drar. A voz tece a unidade, costura as pontas sobre o vazio, no plano
interno da linguagem, como reacao, prevencao e resisténcia ao
estilhacamento do sentido e das relac6es produzido pela experiéncia.

Essa € a estratégia invisivel que distingue e identifica o discurso
de Gabriel:

de la pra ca, sO vi escuridao, sabe ? SO, sd, so, S6 vim batendo cabeca.
entendeu ? S6, s6 desencontrando da felicidade (..). Entéo, eu quero
issO agora, quando eu sair. Mesmo que seje pra nada, entendeu ? Mas
que seje livre, que seje plantar, entendeu? Que seje pra mim ficar legal
com meu irmao, meu irmao me promete (...) e pelas condicsdes dele,
ele tem condic6es...

A seqliéncia focaliza a solidao, mantendo o diapasao dos ecos que
repetem, prolongam e sublinham, preenchendo as lacunas sonoras e
ticas com a énfase ritmada das retomadas sucessivas de palavras ou expres-
sOes anteriores. Costura, com a linguagem, todo 0 espaco vazio, que atualiza
rupturas, perdas e o colapso do sentido, este fio de Ariadne da vida que se da
a representacao: “mudou porque eu me senti so” (eis 0 eco do “so”, dito
antes como sinOnimo de apenas, mas que se redefine retrospectivamente
pela expansao do contexto semdntico), “e eu ja era rebelde, e eu ja era
levado, eu j4 no ia pro colégio, eu ja era, eu ja era cameléd, ja conhecia (...),
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ja andava (...), ja G..), entendeu ?” A convocacdo, também ela reiterada e
insistente, do interlocutor pontua e enfatiza a preocupacdo intensa com os
limites da significacao e da comunicacdao.

Ao longo do extenso relato, a estrutura € mantida, sobretudo quando o
discurso flui e toma posse de cenas dramaticas. A cadeia de ecos estende a
malha do som e do sentido sobre o vazio e a escuridao dissipadora. O
estor¢o mobiliza todo o engenho criativo de Gabriel para, simbolicamente,
reconstituir o fio partido aos 14 anos, reafirmando compromissos com a
Igreja materna e com os sonhos de dona Agripina, restabelecendo os vincu-
los consangtineos laterais e gerando, assim, condicdes de fazer valer os
lacoOs suspensos com a filha e o futuro. Familia e liberdade sZ0 conceitos e
valores indissociaveis, gararite Gabriel. A recomposicao dos lacos e dos fa-
tos, vertebrando o tempo existencialmente significativo, corresponde ao tra-
balho continuo e apaixonado de abrir e cobrir ocos da linguagem com ecos
e reverberacoes, para propiciar e antecipar a aventura de relacdes positivas,
além das ambivaléncias Gnesmo que as incluam).

A possibilidade e a seguranca das religacGes, sempre t&o arrisca-
das, dependem da caug4o suprema do Outro transcendente: a imagem
do uno que fascina e conforta quem devota tempo e palavras a busca da
unidade perdida.

Para a reconquista da familia, parece. indispensavel o retorno ao
Espirito Santo, terra natal, nado s6 por motivos praticos — 0 apoio do
irmao —, mas também porque seria indispensavel comecar novamente,
desde a morte da mae, desde a enlacando a filha, que é,
além da pena, o que sobrou do periodo de trevas. Dai, talvez, o gague-
jar, Oo ritmo intenso e dramatico que combina fluéncia com estacatos, na
ansiedade que traduz o temor da separacao que desmembra o sentido,
esvazia o tempo do discurso, ele proprio preenchido pela forca da ten-
sao dramatica, do cantar na entonacao eloqiiente. Os temas-chave se
repetem: preencher e juntar, articular, reunir, costurar. Refazer a familia
para os lados, voltar ao territério original, 4 terra (plantar), investir para
retomar a filha, o vinculo com a geracao subseqtiente e, estando a mie
definitivamente perdida, amparar-se em Deus e no pacto com Ele, de
quem podera “voltar a tornar-se servo”. A liberdade de Gabriel depende
dessa trama de relacdes.
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Primeiras conclusões

Além clas convenções, encontramos a imprevisibilidade, a erosão das
condições da comunicação entendida sob o signo do consenso e do contrato,
a corrosão do common ground. Wolfgang Iser conclui um de seus ensaios de
modo sugestivo:

Fara que essa continua expansão do self seja comunicada ao leitor
a história” deve basear-se não em suas perspectivas da experiência quo-
jidiana, mas na maleabilidade fundamental da conduta humana, em
que a experiência quotidiana é apenas a ponta do iceberg. Dessa for-
ma, a consirução do romance, assim como a caracterização e toda a
jécnica narrativa, ao mesmo tempo, trazem à tona a imprevisibilidade
do self e revelam as convenções como tão somente uma forma de rea-
idade humana restrita e pragmaticamente condicionada. (Iser 1990:
163. Tradução dos Orgs.)

O básico, para a estratégia discursivo-autoconstitutiva do interno, pare-
ce ser — dada sua vocação para ressaltar a contingência de seus atos ou a
necessidade trágica imposta por seu destino como obras imperativas — a
descontextualização (ser, 1990) e a autonomização do diálogo (o que se
obtém ao torná-lo extensão fáctica da experiência sensível, por exemplo), de
forma a promover a exponenciação dos enquadramentos contextualizadores
intrínsecos ao exercício hermenêutico, gerando, assim, a tendência à
inexorabilidade semântica. Isso, por sua vez, submeteria o discurso ao regi-
me da imprevisibilidade e da indeterminação hermenêutica, convertendo-o
em evento e atualização da própria contingência (o que, paradoxalmente,
reduziria a polissemia buscada e, portanto, como que sobredeterminaria a
contingência, tornando-a necessidade estrutural — eis, novamente, O eterno
retorno trágico da determinação, da roda da fortuna, da jaula de ferro que
também, simbolicamente, no plano da autoconstituição do self da e na lin-
guagem, condena e aprisiona o “interno”.

A conversão e a estetização do mal parecem compor a polaridade, em
cuja lógica o primeiro discurso se institui como centro: culpa e dissimulação,
no relato, afirmam uma subjetividade caricata, pronta para o comércio com o
profissional perverso da pesquisa.

O d iscu rso  do  p r i s ione i ro  hes i ta ,  afl i to ,  en t re  a  assunção  da
centralidade inquietante da contingência, do acaso, da indeterminação e
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da imprevisibilidade, e as jaulas de ferro do controle, da disciplina do
tempo, da plenitude da previsão, da necessidade da lei e do castigo, inciu-
sive do crime, como obra do destino, à qual personagens sombrios e gran-
diosos estão condenados.

Porém, algumas janelas se abrem, e o interno pode sentir-se mais
próximo da rua, mesmo se renuncia à fuga, quando se muda para a galeria
dos irmãos crentes e, feitiço contra feiticeiro, termina encantado no fundo do
poço, reencontrando, na palavra, a soberania do sentido, a autonomia do su-
jeito moral, para quem a invenção hermenêutica do sentido é a própria
experiência da liberdade possível, entendida como indeterminação
prospectiva, no cenário onde o tempo é pura reatualização da necessidade.
A liberdade do interno, praticada no cultivo da abundância de significações
da palavra 'sagrada' — frente à qual o leitor/criador se redefine como súdito
e soberano — é vivida como contingência criativa, renovadora e gratificante
do sentido da própria vida; é efetiva salvação desse inferno, a penitenciá-
ria, que figura o pesadelo ca razão de Estado, dessa razão que se faz
paroxismo do absurdo.

Quatro histórias, quatro narrativas distintas, variações em torno de te-
mas recorrentes. O trabalho não termina aqui. Apenas começa a encontrar
pontos preliminares de fixação para que se prepare o modelo capaz de
constituir padrões adequados de recortes de estratégias discursivas, procedi-
mentos narrativos, movimentos formais, arquiteturas semânticas e percursos
sociobiográficos. É hora de retomar nossas questões iniciais. Essas quatro
configurações elaboradas estão longe de resumir as possibilidades e as expe-
riências revívidas pelos relatos. Espero que os leitores permaneçam tão curi-
Osos quanto o autor, na antecipação dos cruzamentos entre as unidades já
destacadas e as que vierem a ser identificadas, por um lado, e os itinerários
do crime, em cujos novelos reencontramos, integralmente, os movimentos
das narrativas e as astúcias de suas estéticas morais.
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"A pesquisa da qual este trabalho constitui uma primeira versio resumida foi coorde-
nada por mim e realizada no 4mbito do Nticleo de Pesquisa do Iser. Contou com a
participacao de Edigar Amorin, Ram6n Goldenzweig, Eliana Nunes Ribeiro e com
a parceria de meu assistente Carlos Aurélio Pimenta de Faria. Agradeco a colabora-
cao dos colegas Leandro Piquet Carneiro e Ruben César Fernandes, e, muito espe-
cialmente, o apoio da Dra. Rosa Cardoso, ex-Subsecretaria de Estado de Justica do
Rio de Janeiro, da Dra. Julita Lengruber, ex-Diretora do Desipe, da Dra. Tania
Dhamer, ex-Coordenadora do Setor de Assisténcia Social e Juridica do Desipe,
posteriormente, diretora do Desipe e da professora. Edna Del Pomo, integrante do
Conselho Penitenciario. Devo ainda mencionar, com gratidao, a disposicao frater-
nal com que Edmundo Campos Coelho e Magda Prates Coelho dividiram comigo
seu rico acervo de entrevistas com detentos, realizadas em 1983 e 1984, a partir das
quais comecei a montar a estratégia de minha pesquisa. Jaqueline Muniz e Jodo
Trajano Sento Sé participaram da elaboracio dos argumentos desenvolvidos neste
ensaio, O que nao os faz responsaveis por seus problemas, mas, ‘certamente, os
credencia ao meu reconhecimento mais enfAtico. Agradeco aos professores
Wanderley Guilherme dos Santos e Saul Fuks 0 convite para participar do seminé-
mo Caos e Indeterminagdo, por eles organizado, que se realizou no Férum de
Ciencia e Cultura da UFRJ, em novembro de 1992. A primeira versdo do presente
texto foi elaborada para a apresentacao no referido semin4rio. Agradeco, ainda e
muito especialmente, a Barbara Musumeci Soares e Marilina Soares pelo apoio na

do texto. Finalmente, sou grato a Jeni Vaitsman por considerar que meu
experimento merece lugar em seu livro.

Para evitar injusti¢ca, deixo de citar todos os que tém escrito sobre o tema no
Brasil, nas ultimas décadas. Nao poderia, entretanto, deixar de mencionar meu
antigo professor, Luiz Costa Lima, que, ao longo de toda sua obra, sempre se
mostrou contrario ao o reducionismo sociologizante em estudos sobre a literatura.
Gostaria que meu esforco atual fosse entendido como uma tentativa de dar
seguimento ao seu antigo interesse de superar barreiras disciplinares, sem permitir
que a aproxima¢ao se converta em simples imposicio unilateral de conceitos e
preconceltos.
Evidentemente, os pares determina¢cao e imprevisibilidade, acaso e necessidade
nao remetem a conceitos cientificos ou filosdficos; simplesmente procuram descrever
ambitos restritos de significagio produzidos na pratica cotidiana do discurso
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ordinario, o que, por certo, comporta problemas especificos, referentes aos critérios
de andlise semdntica e de redescricdo hermenéutica, e 4 complexidade peculiar
que caracteriza os significados destas polaridades no contexto em que as discutirei.
Mais adiante a questao encontrara oportunidade mais adequada a sua elaboracao.
De todo modo, é importante acentuar, desde ja, que homofonia e grafia idéntica
nao garantem sinonimia, tampouco autorizam analogias. Seria completamente
itrresponsavel supor qualquer paralelismo entre a presenca dos pares assinalados,
no interior da problematica do sentido do discurso ordin4rio, tal como a examino,
e as tematicas do acaso e da determinacdo, tal como emergem nos quadros
conceituais da ld6gica, da ou da fisica, por exemplo. O titulo
explicitamente supradisciplinar do semindrio em que apresentei a primeira vers4o
deste trabalho certamente ndo negligencia as diferencas, apenas sugere, creio, a
riqueza de seu reconhecimento e, se e quando for o caso, da pr6épria relativizacdo
destas diferencas, além de estimular a comunicacdo, infelizmente ainda muito
rara, entre formacdes e interesses tao dispares.
Todos os nomes citados pelos entrevistados foram substituidos por nomes ficticios,
por Obvios motivos éticos.
Devo a Joao Trajano Sento Sé o material da presente entrevista.
Esta entrevista foi realizada por Edigard Amorim e Jodo Trajano Sento Sé. Sua riqueza
deve-se a competéncia desses colaboradores, aos quais, novamente, agradeco.
A problematica do tempo na narrativa foi extensamente discutida por Paul Ricoeur,
em sua trilogia (1983; 1984; 1985).
As de Jaqueline Muniz e Carlos Aurélio Pimenta de Faria foram
decisivas para a elaboracdo desta secdo, até mesmo porque foram eles os
entrevistadores, cujos papéis, como veremos, foram cruciais para a obtencao de
resultados tao significativos. Observe-se que a ostensdo dirigiu-se inteiramente a
Jaqueline, assim como sobretudo a ela se dirigia o entrevistado nos momentos
mais evidentemente erotizados.
A entrevista foi realizada por Carlos Aurélio Pimenta de Faria. Nao € demais assinalar:
a riqueza de um dialogo depende de ambos os interlocutores envolvidos. Se o
interno pdde ousar propor a tematica da ligacao, os créditos deveriam repartir-.
se entre sua coragem generosa e a capacidade humana e profissional do
entrevistador, por admiti-la, reconhecé-la e estimula-la.
Tenho tomado o momento da entrevista como referéncia e como horizonte de
calculo, de modo que n&o se perca a perspectiva temporal vivida por ocasiao do
encontro com Gabriel. Todas as informac6es foram obtidas em setembro de 1992.
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