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A literatura de
Edney Silvestre
O jornalista que se revelou escritor e transformou o
Brasil no maior dos seus personagens
Edney Silvestre foi correspondente internacional da TV Globo
em Nova York. Cobriu os ataques terroristas de 2001 e a invasão
americana ao Iraque em 2003. Mais tarde, no canal por assinatura
Globonews, criou o programa Milênio, com Paulo Francis, e tornouse âncora do Globonews Literatura, importante espaço de debate
sobre o universo livresco. Seu trabalho jornalístico é amplo e pode
ser encontrado em vários livros, como Outros tempos (crônicas e
memórias), publicado pela Record em 2002. Em 2009, para espanto
de um público que o conhecia apenas como um “entrevistador de
escritores”, Edney Silvestre publicou o seu primeiro romance, Se
eu fechar os olhos agora, que teve excelente acolhida entre o público

Maicon: É verdade que você começou
traduzindo livrinhos de faroeste?
Edney: Sim. Quando eu vim de Valença,
minha cidade natal, para o Rio de Janeiro,
tinha uma rotina bem pesada. Ia para o colégio de manhã, trabalhava à tarde como
datilógrafo e tinha um tempo à noite para
estudar, mas o dinheiro era curto e eu precisava me mexer. Fui a uma editora que
existia na época, a EBAL, fiz um teste e me
contrataram como tradutor. Também traduzi alguma coisa para a Civilização Brasileira.
Maicon: Muitos escritores vieram da
tradução. Dizem que é uma escola.
Edney: Para mim, foi. A tradução ensina
a concisão, e você é obrigado a recriar o
texto. Está traduzindo, é claro, mas ao
mesmo tempo está reescrevendo.

e granjeou alguns dos principais prêmios literários do país. Não
se tratava de uma excentricidade bissexta, já que novos títulos
rapidamente surgiram para reafirmar uma escrita profícua
e eivada de temas nacionais: A Felicidade é Fácil (2011), Vidas
Provisórias (2013), Boa noite a todos (2014) e Welcome to Copacabana
(2016) — mais informações no quadro da página 11. A conversa
a seguir foi gravada na Livraria da Travessa do Leblon, no Rio
de Janeiro, e procura recompor uma trajetória que desde o
princípio esteve ligada à literatura.
Maicon Tenfen

Maicon: E o jornalismo, quando veio?

Maicon: E você propôs a matéria.

Edney: Logo depois, mas também tinha
a ver com tradução. A revista Manchete
precisava de alguém que traduzisse do
inglês.

Edney: Com a maior cara de pau (risos). Eu
era jovem e pretensioso. Tinha lido o livro
e achava que entendia o que ele queria
dizer sobre a cultura brasileira. Visitei as
filmagens no dia em que o elenco estava
ensaiando os diálogos e aprendendo o
básico das coreografias que usariam no
filme.

Maicon: A Manchete foi um marco da
imprensa brasileira. Um belo veículo para
começar.
Edney: Eu traduzia textos curtinhos para
as legendas, sumários de matérias, nada
demais. Mas também foi uma baita escola
de concisão. No jornalismo pré-internet
era assim: tudo que você fazia precisava
caber num espaço determinado. Eu ainda
não estava trabalhando como jornalista
pra valer. Um dia fiquei sabendo que o
Joaquim Pedro Andrade estava filmando
o Macunaíma, do Mário de Andrade, e
pensei comigo que isso daria uma bela
reportagem.

Maicon: Quer dizer que você acompanhou
um momento fundamental do cinema
brasileiro?
Edney: Tive essa sorte. O Joaquim Pedro
amava a literatura. Havia adaptado um
poema do Carlos Drummond de Andrade,
O Padre e a Moça, que é uma produção
linda, também com o Paulo José.
Maicon: Em meados de 1970 você
publicou um conto na revista Ficção, que

era referência na época, dirigida por Salim
Miguel e Eglê Malheiros. O seu nome
apareceu ao lado de Dalton Trevisan,
Carlos Heitor Cony e Ignácio de Loyola
Brandão.
Edney: Quando eu era jovem,
tinha muitas coisas sobre as quais era
inseguro, mas uma que eu sabia fazer era
escrever, pois escrevo desde muito cedo.
Me expresso melhor quando escrevo do
que quando falo.
Maicon: Mas o que houve no meio
do caminho? Apesar de você ter publicado
outros livros antes, a sua carreira como
romancista só começa pra valer em 2009
com Se eu fechar os olhos agora. Por que esse
hiato?
Edney: Entre o conto na revista Ficção e
a publicação de Se eu fechar os olhos agora,
escrevi um romance — na verdade eu
achava que era um romance — chamado
Oh, oh, oh Babilônia. Eu apresentei a alguns
editores e fui bastante desencorajado. Essa
é uma das razões pelas quais eu nunca
opino sobre o texto de ninguém.
Maicon: Chegou a pensar que escrever
não era para você?
Edney: Comecei a escrever Se eu fechar os
olhos agora e não encontrava o narrador.
Mas eu não sabia que não tinha encontrado
o narrador, só sabia que faltava alguma
coisa. Eu tinha a trama, ou pelo menos
o básico da trama, mas faltava carne e
sangue. Sim, pensei que iria desistir. Eu
estava em férias, num quarto de hotel em
Paris, esperando um amigo brasileiro que
estava atrasado. De repente me ocorreu a
seguinte frase: “se eu fechar os olhos agora
ainda posso sentir o sangue dela grudado
em meus dedos”. E era assim, grudava nos
meus dedos. Aí voltei a trabalhar no livro.
Maicon: Quando teve essa sacada, você já
possuía muitas páginas escritas?
Edney: Eu tinha várias versões e eram
todas insatisfatórias. Talvez seja mais fácil
para quem tenha estudado literatura saber
o que falta num texto.
Maicon: Você nunca foi atrás das teorias
estruturalistas ou desses manuais norteamericanos do gênero “como escrever um
romance”?
Edney: Não, pois me entediam
profundamente. Nunca entendi esse tipo
de livro. Talvez tenha sido bom por um
lado, mas por outro eu fico muito inseguro.
Talvez haja caminhos e eu não sei quais
são esses caminhos, por isso tenho que
experimentar.

Escrita metódica: rascunhos para unir os destinos de Bárbara e Paulo em Vidas Provisórias.

Maicon: Se eu fechar os olhos agora saiu pela
Record e rendeu prêmios importantes
como o Jabuti e o São Paulo. Você declarou
numa entrevista que tinha um certo receio

da crítica, já que é jornalista de TV e isso
costuma causar preconceitos no meio
literário. Como você se sente oito anos
depois?
Edney: Eu me sinto confortável comigo,
mas a crítica brasileira, em geral, é inimiga
do autor. Há críticos como o Manuel da
Costa Pinto e o Luís Augusto Fischer que
fazem apreciações extraordinárias, não
apenas por elogiar, mas pela compreensão
que têm do texto. Mas às vezes há muita
má vontade, e isso não acontece apenas
comigo. As críticas, por exemplo, que o
livro recebeu na Alemanha, na França e na
Grã-Bretanha são de uma profundidade
sem par. Em Portugal alguém escreveu
que o grande personagem dos meus
livros é o Brasil. É um entendimento que
parte da crítica brasileira não quer ou não
consegue enxergar.
Maicon: Hoje a crítica não está apenas
nos jornalões. Temos a internet, as
redes sociais, sites como o Skoob, os
booktubers... É uma crítica espontânea,
direta, sem muita especialização. Ela é
válida na sua opinião? Como você vê essa
crítica da internet?
Edney: Eu, como leitor, sou crítico.
Publicamente, muitas vezes, não comento
livros que são ruins ou superestimados,
prefiro falar mais dos livros que aprecio.
Acho um barato que outros leiam,
se interessem. Tenho experiências
agradáveis e outras não tão agradáveis
com os booktubers. Se a pessoa leu, então
tem o direito de opinar.
Maicon: Foi difícil começar o segundo
romance?
Edney: Quando aconteceu tudo com
Se eu fechar os olhos agora, eu já estava
escrevendo A Felicidade é Fácil, já estava
com o texto adiantado. Eu carregava um
recorte da notícia do sequestro de uma
criança em São Paulo nos anos 1990. Eu
queria muito escrever sobre isso, pois
sabia que era um retrato da Era Collor,
de como tudo aquilo nos afetou, como
nos destruiu. Foi a época em que se
iniciou a diáspora brasileira. Dessa vez
foi mais fácil escrever. Não tive a mesma
dificuldade do primeiro romance.
Maicon: Você já mencionou algumas
vezes que cria suas personagens a partir
de pessoas que você conhece.
Edney: Como repórter e observador,
conheço muitas situações da vida. Muitas
personagens, então, acabam surgindo da
forma como o Cristóvão Tezza uma vez
descreveu: são “frankensteins”, você usa
uma parte de uma pessoa, uma parte de
outra, e assim por diante.
Maicon: E de você? Tem muito Edney
Silvestre nas personagens dos seus
romances?

Edney: Nas crianças de Se eu fechar os olhos
agora tem muito da minha infância. Essa
coisa de escrever vai trazendo à tona aquilo
que aparentemente não tinha importância.
Eu conheci áreas muito miseráveis no
interior do estado do Rio, e depois, já
adulto, em várias outras partes do Brasil.
Os sentimentos dos personagens mais
velhos também são meus porque, quando
comecei a escrever, comecei a perceber
o que significa ser velho. Não era eu
ainda, mas era a clarividência das minhas
limitações. A minha experiência em países
estrangeiros também me ajudou muito
com os personagens de Vidas Provisórias.
Fui para a Suécia conhecer lugares que
foram habitados por brasileiros.
Maicon: Quando se faz pesquisa para
um romance, sempre se descobrem
coisas extraordinárias. Só que a narrativa
muitas vezes não pede essas coisas
extraordinárias. Você tem algum filtro
para mediar essas informações e não
deixar o jornalismo invadir o terreno
próprio da literatura?

Quando era jovem, escrevi
um romance chamado Oh,
Oh, Oh Babilônia. Apresentei
a alguns editores e fui
desencorajado. É por isso
que nunca opino sobre o
texto de ninguém.

Edney: Em Se eu fechar os olhos agora eu
tinha muita pesquisa, mas as informações
ficaram resumidas nas ideias do Ubiratã
e da freira. Acho que sou um bom editor
dos meus textos. Já tive que fazer textos
pequenos, então você aprende a enxugar.
Quanto à diferença da linguagem do
texto jornalístico para o texto literário, eu
descubro enquanto escrevo.
Maicon: O texto de abertura de Se eu fechar
os olhos agora não tem nada de jornalístico.
Edney: Muito do que o escritor escreve,
ele não sabe que vai escrever. O Fernando
Sabino dizia uma frase mais ou menos
assim: eu escrevo porque tenho a maior
curiosidade em saber o que vai acontecer.
É verdade.
Maicon: Tenho uma pergunta sobre o
ritmo de A Felicidade é Fácil. Há capítulos
mais rápidos, outros mais lentos, outros
com mais diálogos, tudo para proporcionar
uma certa velocidade na leitura. Você
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pensou nisso, foi planejando, editando?
Ou se trata de uma escrita mais intuitiva?
Edney: Em geral, tenho um primeiro
esboço e alguns trechos que eu sei que
estão feitos por si. Depois de fazer a
primeira composição da trama, fiz também
a estruturação das horas, dos momentos
da ação. O momento do sequestro, por
exemplo. Fui àquela área de São Paulo
várias vezes e fiz cronometragens. Eu não
estava de carro, não estava sequestrando
ninguém, mas se você fizer a reconstituição
do crime verá que o tempo é aquele, entre
você deixar a rua, atacar o automóvel,
eliminar o motorista e retirar a criança.
O livro tem um ritmo diferente de Se eu
fechar os olhos agora porque era preciso que
fosse assim. É um tempo que corre, os
minutos contam e o destino dessa criança
literalmente depende do relógio.
Maicon: Você compôs uma espécie de
trilogia, só que diferente do usual. Se eu
fechar os olhos agora trata dos anos 1960,
A Felicidade é Fácil pega o começo dos
anos 1990, e Vidas Provisórias resgata
um personagem de cada um dos livros
anteriores. Isso foi premeditado?
Edney: Não. Só fui descobrir que usaria
personagens já existentes quando comecei
a escrever o Vidas Provisórias. É que a
Bárbara foi para os Estados Unidos e
o Paulo está na Suécia. Fiz inúmeras
anotações dos tempos e lugares da história
para que eles fossem se unindo ao longo
do livro. Essa composição foi complexa,
bastante desafiadora.
Maicon: Acho que a Bárbara cresce muito
em Vidas Provisórias, e não apenas porque
ocupa um lugar mais central na trama. Os
conflitos que aparecem em A Felicidade é
Fácil se agigantam no novo livro.
Edney: Uma amiga me disse que eu
precisava falar mais da Mara, talvez a
personagem feminina mais importante
de A Felicidade é Fácil. Respondi que não
sou eu quem escolhe isso. A coisa tem que
acontecer espontaneamente. Mas concordo
que a Mara seja uma personagem forte.
Maicon: Você a humanizou. Quando
comecei a ler, pensei que seria uma
figura vulgar, a mulher obstinada e
inescrupulosa, mas ela é muito mais do
que isso. Tem profundidade.
Edney: Acho que isso se deve ao ponto
de vista da personagem. Ela tem uma
compreensão limitada das coisas, mas ao
mesmo tempo é muito instintiva.
Maicon: Mas por que tanta tristeza?
Quero dizer, os seus livros sugerem muita
tristeza. Isso é proposital? Tem a ver com
uma determinada visão de mundo, uma
inevitabilidade na hora de escrever?
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Momentos distintos na vida de Edney Silvestre. À esquerda, como repórter de TV. À direita autografando o seu primeiro romance.
Edney: Talvez eu seja um sujeito
melancólico. Viver é muito difícil. E a vida
é muito injusta para algumas pessoas.
Isso se reflete em algumas das minhas
personagens, tanto nos romances como
em Welcome to Copacabana, o meu livro de
contos.
Maicon: O Mario Vargas Llosa costuma
dizer que cada escritor é prisioneiro de
certos temas. Percebo que um dos temas
mais presentes em sua obra é o exílio, o
desterro. Foi uma experiência pessoal, é
isso?
Edney: Foi e ainda é, porque eu não sou
daqui, eu estou aqui. Em Nova York eu
me senti à vontade porque lá é uma terra
de desterrados. É uma cidade de chineses,
italianos, americanos, guatemaltecos,
mexicanos, brasileiros. Então você se
encaixa. Aqui no Rio só me encaixo até
certo ponto. No momento em que saí
da minha cidade, deixei o que tinha
construído até então, embora fosse muito
jovem. Mas não importa. Aqueles eram os
dezesseis anos que eu conhecia.
Maicon: E anos importantes, porque são
os iniciais.
Edney: Eu tive muita sorte porque
frequentei uma escola pública estupenda
com uma biblioteca muito boa. Valença
tinha dois cinemas, é uma cidade de
imigrantes... Só mais tarde entendi o
quanto isso foi importante para mim.
Maicon: Você ainda mantém laços em
Valença?
Edney: Muito pouco. Enquanto minha
mãe vivia eu ia com mais frequência.
Depois da morte dela, fui em maio do
ano passado. Eles fizeram uma gentil
homenagem na Academia Valenciana de
Letras. Mas aí eu já fui como escritor.
Maicon: E seus irmãos?
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Edney: Dois ainda moram lá. Éramos seis
no total, um morreu, a minha irmã mora
em Brasília e um outro também mora aqui
no Rio.

A vida é injusta para
algumas pessoas. Isso se
reflete em algumas das
minhas personagens, tanto
nos romances como em
Welcome to Copacabana,
o meu livro de contos.

direções que eu jamais imaginaria. Ele
gostaria que eu participasse. E eu também.
Maicon: Uma curiosidade: em 2010 foi
publicado o Manifesto Silvestre. Alguns
escritores se reuniram e, homenageando
o seu nome, fizeram um manifesto
que basicamente dizia que a literatura
brasileira também tem direito de almejar
o entretenimento.
Edney: Isso é verdade! Acho que todo
tipo de literatura vale a pena. Eu adorava
histórias em quadrinhos, adoro até hoje.
Eu estava andando ontem perto da TV e
vi umas jovens senhoras e um menininho,
de uns seis anos talvez, com um livro na
mão. Eu achei uma barato. Ele não estava
lendo porque provavelmente não sabe ler,
mas tinha o prazer de estar com um livro
na mão. Ler é uma felicidade.
Maicon: Você está trabalhando em algo
atualmente?

Maicon: Seguiram carreiras similares?
Edney: Não.
Maicon: Você também teve uma passagem
pelo cinema, fez documentários, um curtametragem premiado. Pensa em adaptar
os seus livros para o audiovisual? Em
algum momento você declarou que tinha
recebido uma proposta interessante.
Edney: Se eu fechar os olhos agora está com
os direitos comprados pela Mixer. Existe
uma possibilidade de o Ricardo Linhares,
que já fez um primeiro roteiro, adaptar
para minissérie.
Maicon: E qual é a sua postura diante
disso? Gostaria de participar?
Edney: Muito. O Ricardo comentava
comigo todas as transformações e ideias
que ele teve. Ele me enviou esse primeiro
tratamento e eu fiquei encantado, porque
ele pegou os personagens e levou para

Edney: Estou escrevendo um romance
que se passa nos tempos contemporâneos,
mas também estou escrevendo uma peça
sobre São Paulo no início do século XX.
De repente a peça se transforma em outra
coisa, não sei.
Maicon: E o que você foi buscar lá?
Edney: São Paulo era uma província,
mas tinha todos os elementos para se
transformar no que se transformou:
na cidade que toca o Brasil, na cidade
que manda. Pode ainda não mandar
completamente na política, porque ainda
há os grandes coronéis, os Sarneys, os
Renans da vida, mas é São Paulo que
domina o país. Até o sotaque do Brasil está
se tornando o sotaque de São Paulo, o que
é surpreendente. Não é um sotaque lindo,
mas é o que predomina. E as raízes estão
lá. Então estou estudando. Utilizando
personagens históricos e evitando as
estruturas de uma peça clássica. Não sei,
ainda estou alinhavando.
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Biblioteca Silvestre
Conheça os principais livros do autor
OUTROS TEMPOS

VIDAS PROVISÓRIAS

Reunião de crônicas e ensaios memorialísticos que revelam as experiências do
autor como correspondente internacional
em missões no Oriente Médio e Cuba. A
obra acompanha mais detidamente o cotidiano em Nova York, cidade onde morou
por mais de uma década. Dos 28 textos
reunidos no livro, 19 foram originalmente
publicados no jornal O Globo.

Em enredos paralelos que intercalam a
tensão e a reflexão, Vidas Provisórias
segue por quatro décadas a trajetória de
dois jovens expatriados brasileiros. Separados no tempo e na geografia, Paulo
e Bárbara compartilham o estranhamento pela perda das identidades, o isolamento e a sensação de interrupção do
curso normal de suas vidas.

Record, 176 páginas, R$ 44,90

Intrínseca, 240 páginas, R$ 34,90

SE EU FECHAR OS OLHOS AGORA
Em abril de 1961, numa pequena cidade
da antiga zona do café fluminense, dois
meninos encontram o corpo mutilado de
uma mulher às margens do lago onde vão
gazear aula. Eles não aceitam a explicação
oficial do crime e resolvem iniciar uma
investigação por conta própria. O que parece uma simples história policial vai se
transformando num terrível caminho de
amadurecimento para a vida adulta.

BOA NOITE A TODOS
Maggie é uma brasileira que, como muitos latino-americanos, conheceu na Europa dos anos 1960 e 70 a liberdade que
os anos de chumbo tolhiam em seu país
natal. Essa liberdade, porém, resultou na
ausência de um lar fixo. Os anos passam,
e agora ela enfrenta a perda do pouco
que resta da sua identidade.
Record, 208 páginas, R$ 37,90

Record, 304 páginas, R$ 49,90

A FELICIDADE É FÁCIL

WELCOME TO COPACABANA &
OUTRAS HISTÓRIAS

Ambientado durante um dos momentos
mais dramáticos das últimas décadas,
quando, em 1990, o governo Collor confiscou toda a poupança de cada cidadão
brasileiro, A Felicidade é Fácil narra um
sequestro que ocorreu por engano. As vidas das personagens são diretamente impactadas pela história recente do Brasil.

Estreia de Edney Silvestre no conto. O
livro começa no mais turístico bairro do
Rio de Janeiro, passando pelo subúrbio,
por suas misérias, seus conflitos, depois
vai para países como França e Itália, até
chegar a outra galáxia e então retornar a
Copacabana, onde tudo parece mesmo
se misturar, do começo ao fim.

Record, 220 páginas, R$ 39,90

Record, 352 páginas, R$ 44,90
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