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O corte dos contos

Aclyse de Mattos 1

Tenho um amigo português, escritor, que não se 
conforma com a escrita de Saramago. “Quando se lê 
Saramago, parece que não estamos lendo português”, 
disse-me ele. Tamanho é o estranhamento que o modo 
de narrar e construir as longas frases que esse imen-
so escritor português engendra que toda uma nova 
forma de entender a língua portuguesa se descortina. 
Guardadas as devidas proporções, me pergunto se a 
forma com que Afonso usa para narrar seus Contos do 
corte que rupturas trazem para a percepção que temos 
sobre a forma dos contos na literatura brasileira.

Não é uma invenção verbal na forma de escre-
ver (como Guimarães Rosa), nem na forma de nar-
rar (como Dalton Trevisan), mas na multiperplexida-
de que desperta ao percebermos e questionarmos: são 
contos? São crônicas? São ensaios literários filosófi-
cos? Cada leitor responda conforme seu repertório. O 

1 Poeta, escritor, professor da Faculdade de Comunicação e Artes da UFMT, 
mestre pela ECA-USP e doutor pela PPG-COM da UFMG.



caso é que são contos difíceis de enquadrar numa li-
nha literária.

Sendo o primeiro livro de um jovem autor (Afon-
so tinha pouco mais de 22 anos quando o escreveu), 
fica a promessa de como se desenvolverá esse estilo e 
essa forma de narrar. Sim. Mesmo Saramago começou 
menos Saramago até amadurecer seus extensos pará-
grafos.

O enigma que nos propõe Afonso nestes contos 
passa macunaimicamente pelos sucessivos cortes en-
tre as partes do livro e a própria diversidade dos con-
tos. Tendo formação em Ciências Sociais com alguns 
passeios pela filosofia2, esse lastro transparece mais em 
determinadas seções. Sendo – como eu – um brasilei-
ro do interior do Centro-Oeste do Brasil, suas vivên-
cias estão também impregnadas em diversas etapas 
dos contos. Mas em Afonso tanto a memória como o 
conhecimento, tanto a imaginação quanto a realida-
de se imbricam e formam uma escrita densa e ágil que 
salta ou segue ao sabor da aventura literária.

Assim, a mata brasileira e sua fauna (insetos, bi-
chos, cutias) ganham um enfoque mítico no qual o ta-
tu-canastra seria o grande ente criando buracos, tú-
neis, passagens secretas e salvo-condutos mágicos 
para libertar os diversos animais e até os sonhos do 
menino narrador. O elemento água perpassa vários 
contos (impossível não lembrar o rio da filosofia em 

2 Fez algumas disciplinas com Maurília Valderez e Silas Borges Monteiro. 
Daí a sua familiaridade com a filosofia grega ou antiga.



seu eterno transcorrer), mas esse rio tanto pode ser 
o mitológico Lethes quanto o rio de Cáceres. Eros e 
criatividade se entrelaçam no ato da escrita e fica o 
halo e o hálito das relações e correlações tanto do pen-
samento quanto da memória afetiva. Sempre transfor-
mada pela estrutura narrativa de Afonso.

Serão contos? Serão crônicas ou ensaios literá-
rios filosóficos? Mas não foi interessante quando os 
poetas e escritores simbolistas embaralham tudo que 
existia antes ao inventarem o poema em prosa? Como 
um bom filósofo, Afonso nos faz pensar sobre a vida. 
Como um bom escritor, Afonso nos faz pensar sobre a 
escrita e a literatura.
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Infância
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Mãos noturnas

Nunca juntos, os membros não desidratam com o 
olhar alheio.

Minha avó usava um creme de sebo de carneiro 
para hidratar as mãos, principalmente a esquerda, so-
fredora de uma velhice mais adiantada. Dizia eu:

— Essa é a parte mais experiente do seu corpo. É 
onde se transfere mal-estar.

— Filho, os entornos da minha mão são o desen-
canto que sofro. Se meus anéis de prata estão negros é 
porque trazem consigo a melancolia de um corpo que 
se debilita mais rápido.

— Por que não tira os anéis, vó?
— Na cidade em que você nasceu, numa guerra 

familiar, seu avô invadiu uma casa alheia. Os duelos 
eram frequentes e a honra, instrumento da palavra so-
cial. E para tanto, um tem de morrer. Na hora da mis-
sa, chegaram seu avô e o ofendido. Telúrico e tranqui-
lo, o atirar trouxe, de chofre, a morte vaidosa de um.

— Quem foi?
— Seu avô.
— Mas ele está vivo!
— É. Vivo para nós! O vingador ficou satisfeito 

com o corpo exposto no chão. Não foi verificar, e eu 
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logo gritei a ele para correr. Foi-se embora com a hon-
ra descarregada, mas, antes de correr, me disse:

“O anelar não liga nada além de metal e corpo”. 
Depois, entregou-me este anel.


