
Quando lemos uma boa peça de literatura, não estamos diante de um recorte da realidade 

e, acredito eu, nem de uma representação da realidade; para mim, estamos diante do olhar da 

autora. O que vemos no conto não é o que a autora enxergou no mundo, mas o próprio olhar 

que ela lança sobre as coisas. Quando lemos, observamos o ato de observar que foi 

originalmente da escritora e passa a ser nosso. É aí que reside o poder da literatura, na 

possibilidade de usar outros olhos. 

Se a escritora tiver sensibilidade e talento como Caroline Rodrigues tem, ganharemos a 

sorte de embarcar numa jornada tão profunda quanto divertida, e tão leve quanto transformadora. 

Conduzidos pela mão firme e habilidosa de Rodrigues, percorremos caminhos pouco trilhados 

na tradição literária. Com franqueza, a autora nos leva aos universos desprovidos de glamour 

das professoras escolares, da maternidade e da vida adulta contemporânea. É nos momentos 

mais crus e desnudos que a autora mostra o seu melhor. Seu olhar é sagaz, às vezes ácido, mas 

sempre generoso com os personagens.  

Com o mesmo respeito à experiência do outro, Rodrigues nos conta a história de um 

menino que está prestes a perder a inocência da infância ou de um gerente de banco com instinto 

protetor, e ambos ganham vida e complexidade sob o olhar de Rodrigues. São seres humanos 

completos, contraditórios como têm de ser, e nos cativam por sua verdade. 

A investigação dos eventos íntimos da vida não impede que Rodrigues se dedique 

também a mordazes críticas sociais, em geral temperadas com humor, como no conto em que 

um homem está determinado a vender seu voto na fila da zona eleitoral ou na brevíssima coluna 

policial que é, literalmente, uma presepada. Não há momentos edificantes nem epifânicos na 

prosa de Rodrigues, e apontar essa ausência é um modo de elogiar a coragem de uma autora 

estreante que não se rende a fórmulas batidas. Ela aposta todas as fichas na força da sutileza e 

da inteligência e, ao longo de vinte e um contos, ela sem dúvida ganha a aposta.  

Peço licença para uma nota pessoal: quando a Caroline me convidou para escrever este 

texto, ela comentou sobre a época em que nos conhecemos. Eu morava com mais três pessoas 

e estava terminando de escrever meu primeiro romance. A Carol ia muito lá em casa, aquela 

espécie de república, e eu tentava achar um equilíbrio entre o trabalho que pagava as contas, a 

vida social e o trabalho sempre árduo da literatura que não costuma pagar conta alguma. Anos 

depois, a mensagem dela vem dizendo: "tu ficava lá, concentrada no quarto, tentando dar forma 

a uma ideia". 

A princípio, fiquei um pouco chateada de ter apresentado à Carol a solidão autoimposta 

da escritora, mas depois percebi que essa é o primeiro desafio que toda artista encara no seu 

trabalho. Escolher escrever é escolher sacrificar alguma outra coisa na vida: o tempo que usamos 

para a escrita é o tempo que roubamos das pessoas que amamos; a intensidade com que 

submergimos nos nossos devaneios é a intensidade que às vezes roubamos da nossa própria 

vida e transferimos para a literatura. 

Nunca saberemos o que há de inspiração da vida real nos contos de Rodrigues, e isso é 

o que menos importa. O fato é que ainda não existem suficientes livros escritos por mulheres e, 

decididamente, ainda não existem suficientes livros que tragam personagens femininas 

interessantes. Felizmente, Caroline Rodrigues nos apresenta muitas. Alguns contos tratam da 

maternidade, mas também da paternidade quando as normas sociais de antigamente já não 

servem para as famílias de hoje. Aborda com o mesmo cuidado a infância, o amadurecimento e 

o afastamento dos pais. A autora já conseguiu até processar alguns dos sentimentos aflorados 

pela pandemia de coronavírus e transformar em literatura a solidão amedrontada do isolamento 

social. 



 Nesse pot-pourri, ganha destaque a brutalidade que faz parte da vida de todas as 

mulheres, seja a brutalidade imposta pela violência masculina, seja a de encarar de frente a 

melancolia existencial ou seja a da pobreza. Rodrigues sabe às vezes ser impiedosa com o leitor, 

deixando um aperto no peito que perdura até muito após o fim da leitura. Quando é necessário, 

ela não hesita em ser cruel, como ao narrar a vida de uma família atingida por uma enchente ou 

a tragédia de um homem que pareceu ter ganho tudo e descobre ter perdido o mais importante. 

Somos pegos desprevenidos nesses momentos. Beirando a inocência, Rodrigues nos apresenta 

cenários iniciais tranquilos, para depois derrubar sobre nossos ombros o peso do mundo. O que 

começa com a descrição singela de uma casa não tarda a se tornar um retrato de uma tragédia 

tipicamente brasileira. 

Numa sintonia fina de delicado equilíbrio, Rodrigues traz cenários de horror, mas também 

nos conta as desventuras do fim de um casamento, destrincha conflitos de gerações e explora 

mal-entendidos entre vizinhas. Rodrigues é capaz de nos presentear com imagens poéticas 

como “viu-se inúmeras vezes correndo de pés descalços sobre o chão fofo e claro até chegar ao 

mar, onde a onda bateria de leve em seus pés e ela sentiria uma imensa alegria”, presente no 

conto Do pampa ao mar.  

Ela também torna impossível não nos identificarmos com situações cômicas como a 

descrita no conto An apple a day: “No mês anterior à consulta, planejara mudanças. Comprar 

frutas e verduras. Caminhar todos os dias. Largar o cigarro. Tomar menos café preto. Cortar 

frituras e gorduras. Nos trinta dias seguintes ao plano, o lixo se encheu de espinafres e mamões 

podres. O tempo máximo sem tocar na carteira de Derby foi duas horas”. 

Costuma-se dizer que um conto tem tamanho para tratar de apenas um aspecto ou 

conflito da vida. É da sua natureza: mergulhar num único insight e narrar apenas o essencial e o 

indispensável. Como definiu Cortázar, o contista deve "escolher e limitar uma imagem ou um 

acontecimento que seja significativo”, desenvolvendo a tensão interna, condensando a narrativa 

e criando uma sensação de "esfericidade" no texto.   

Quando nos deparamos então com uma antologia de contos, estamos diante de uma 

coleção de singularidades profundas que se amarram graças à sensibilidade e ao olhar da 

autora. No já citado Do pampa ao mar, a personagem Maria Goreti exibe seu talento para 

descrever detalhes graças à sua habilidade de continuar buscando o fascínio no que já é 

conhecido. A paisagem da praia “não se tornara invisível, como tantos outros objetos pelos quais 

passamos os olhos no cotidiano”. 

O que essa personagem faz é o trabalho de toda escritora: resgatar da invisibilidade do 

cotidiano o que algum dia já foi estranho ou extraordinário. Esse é o olhar próprio de quem 

escreve, e por isso escritoras costumam ser criaturas um pouco quietas e muito observadoras. 

Estão ocupadas com o ofício de olhar, uma tarefa árdua cujos frutos são colhidos por outros; são 

colhidos por nós, leitores. 

Nesta apresentação, me alonguei sem necessidade, pois a própria Caroline já colocou 

em palavras o que significa ser escritora. “Sinto uma vontade de explodir, uma vontade de ser 

mais do que eu sou, (...) de me transformar em um som potente”, ela escreve no conto de 

encerramento da antologia. Caroline sem dúvida alcançou o seu desejo e, como toda artista, 

tornou-se mais do que é, mostrando sua potente voz. 
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