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Assim como pressupõe o subtítulo de seu livro,  Questões de Literatura e de

Estética: a teoria do romance, Mikhail Bakhtin disseca (e disserta sobre) o discurso do

gênero “romance”, por sua singularidade dialógica e sistemática. Para o soviético, “o

romance é uma forma puramente composicional de organização das massas verbais, por

ela se constitui num objeto estético a forma arquitetônica da realização artística de um

acontecimento histórico ou social” (BAKHTIN, 2002, p. 24). Mas o autor não deixa de

dar pistas para o seguimento de análises de outros gêneros sob a sua perspectiva de que

uma narrativa pode reunir consciências concretizadas na e pela linguagem. O conto, por

exemplo, também é uma “forma puramente composicional”, cujo caráter “teleológico,

utilitário,  como  que  inquieto”  (Idem,  p.  25)  é  determinado  pelas  “formas

arquitetônicas”, as quais salienta Bakhtin:

As  formas  arquitetônicas  são  as  formas  dos  valores  morais  e  físicos  do
homem estético, as formas da natureza enquanto seu ambiente, as formas do
acontecimento no seu aspecto de vida particular, social, histórica, etc.; todas
elas são aquisições, realizações, não servem a nada, mas se auto-satisfazem
tranquilamente;  são as  formas da existência estética  na  sua  singularidade.
(Idem, p. 25) 

Para tornar-se singular, uma narrativa precisa, então, de formas arquitetônicas,

como  que  para  projetar  a  obra  em  questão.  Nesse  contexto,  e  por  analogia  às

articulações do historiador da literatura e filólogo, pode-se considerar que um conto, ou

um conjunto de contos, é uma forma puramente composicional, se atinge o horizonte

arquitetônico de um construto estético. 

Mais precisamente em seu todo,  O sol no céu da boca,  do escritor capixaba

Fernando Tatagiba,  ganha alguma linearidade  romanesca,  mesmo que superficial,  se

tomado do ponto de vista espacial – a maioria de seus contos se passa no Centro de

Vitória, capital do Espírito Santo – e tipificado – a recorrência a tipos populares dá ao

livro  notória  singularidade,  principalmente  se  tais  tipos  são  interpretados  como

elementos inerentes  às ruas da cidade, ou seja, à sua composição. A forma puramente
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composicional  de  O  sol  no  céu  da  boca se  estrutura,  assim,  em  diversas  formas

arquitetônicas, quais sejam a ironia, os tipos, a crítica social, a linguagem híbrida, etc. 

O livro de Tatagiba se apresenta ao leitor por meio de 24 contos, cujas temáticas

encontram sempre o espaço urbano e,  explicitamente ou não, a cidade de Vitória. A

capital foi o palco dos personagens e o laboratório do escritor durante sua produção –

interrompida precocemente em plena atividade2. Os contos em questão se arregimentam

através de angústias incessantes, a começar pelo primeiro conto, intitulado “Começo de

batalha”, que expõe conflitos formados entre pessoas de prédios vizinhos. Os edifícios

são  colocados  em  destaque:  “Trabalhadores  no  terraço  contemplam  a  cidade:  os

edifícios  em guerra”  (TATAGIBA,  1980,  p.  16).  Mas  esse  é  só  o  começo  de  toda

“batalha urbana” a que se propõe o livro: da delimitação estranha de um quarto para as

tendas circenses; dos bares noturnos do centro da cidade para os sonhos de quem ainda

vive;  dos  corredores  de  um  hospital  para  as  principais  praças  capixabas;  de  um

supermercado para o ônibus da madrugada; dos jardins para o manicômio; da praia para

os becos; ou, simplesmente, da rua para a rua, podemos encontrar contrastes curiosos

numa Vitória nem tão ficcional. 

Fundamentais para a literatura, as noções de espaço e de tempo conduzem as

narrativas  quando  se  encontram  assimiladas  uma  com  a  outra.  A essa  assimilação

Bakhtin chamou de cronotopo – um termo matemático trazido pelo teórico para explicar

a relação da forma e do conteúdo no romance, em que prevalece a essência indissolúvel

de tempo e de espaço. Assim, esclarece Bakhtin:

No  cronotopo  artístico-literário  ocorre  a  fusão  dos  indícios  espaciais  e
temporais num todo compreensivo e concreto. Aqui o tempo condensa-se,
comprime-se, torna-se artisticamente visível; o próprio espaço intensifica-se,
penetra  no movimento  do  tempo,  do enredo e  da  história.  Os  índices  do
tempo transparecem no espaço, e o espaço reveste-se de sentido e é medido
com o tempo. Esse cruzamento de séries e a fusão de sinais caracterizam o
cronotopo artístico. (BAKHTIN, 2002, p. 211)

Ao  discutir  os  elementos  da  poética  histórica,  percorrendo  formas  como  o

romance grego e o romance de Rabelais, Bakhtin conserva a ideia citada acima, ou seja,

a estabilidade e a consistência da narrativa romântica têm sua origem nessa fusão de
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tempo  e  de  espaço.  Quando  diante  de  uma  narrativa  literária,  não  conseguimos

encontrar ambos os elementos em sua plena distinção. Isso porque o texto narrativo

requer fluidez, a contração temporal e espacial em um só conjunto. Mas tratamos de um

composto,  ou seja,  de um todo múltiplo,  com vozes  que ecoam e caminhos que se

criam. Assim, em O sol no céu da boca, a praça Oito pode ser apenas local estratégico

de observação: “(...) o pipoqueiro (...) para passar o tempo conta ao menino do picolé e

ao baleiro suas aventuras. Diz que, nas horas de folga, ele se encosta na praça Oito para

olhar  o  movimento.  Veste  sempre  roupa  branca,  como  as  pipocas  que  vende”

(TATAGIBA, 1980, p. 21); o mesmo ocorre com o Palácio do Café, por exemplo: “Na

quarta-feira  de  cinzas  encostou-se  na  galeria  do  ‘Palácio  do  Café’,  uma  lágrima

pendurada na lembrança” (TATAGIBA, 1980, p. 24). 

Às  vozes  e  caminhos  do  texto  associamos  um  emaranhado  linguístico  que,

especificamente na obra de Fernando Tatagiba, apresenta-se de maneira explosiva, na

experimentação dos gêneros e na subversão da linguagem. É que a proposta do livro é

ultrapassar os modelos consagrados e prontos, e é, ainda, o reconhecimento de que, a

bem da verdade, o texto literário não pode encontrar-se rígido, estático e acabados, já

que a língua – instrumento da literatura – está sempre em movimento, em fluxos. Desse

modo, completa Bakhtin: 

Mas  as  forças  centrípetas  da  vida  linguística,  encarnadas  numa  língua
“comum”, atuam no meio do plurilinguismo real. Em cada momento da sua
formação a linguagem diferencia-se não apenas em dialetos linguísticos, no
sentido exato da palavra (formalmente por indícios linguísticos, basicamente
por fonéticos), mas, o que é essencial, em línguas sócio-ideológicas: sócio-
grupais,  “profissionais”,  “de  gêneros”,  de  gerações,  etc.  A própria  língua
literária,  sob  este  ponto  de  vista,  constitui  somente  uma  das  línguas  do
plurilinguismo e  ela  mesma por  sua  vez  estratifica-se  em linguagens  (de
gêneros, de tendências, etc.). E esta estratificação e contradição reais não são
apenas  a  estática  da  vida  da  língua,  mas  também  a  sua  dinâmica:  a
estratificação e o plurilinguismo ampliam-se e aprofundam-se na medida em
que a língua está  viva e desenvolvendo-se;  ao lado das forças  centrípetas
caminha o trabalho contínuo das  forças  centrífugas da  língua,  ao lado da
centralização  verbo-ideológica  e  da  união  caminham  ininterruptos  os
processos de descentralização e desunificação. (BAKHTIN, 2002, p. 82). 

Não  por  acaso,  Tatagiba  elabora  uma  obra  questionadora  dos  modelos,

parodiando, por exemplo, a estrutura bíblica e nunca abrindo mão da polissemia: “Ora,

o indivíduo declarou que  viera  da  cidade  santa  de  São Paulo,  trazido  pelo  Espírito

Santo, digo, para o Espírito Santo” (TATAGIBA, 1980, p. 30). 

A respeito do romance de Rabelais, Bakhtin explica a necessidade com a qual se

deparou o autor de recriar a forma escrita e de lançar mão da “destruição do velho



quadro  e  a  elaboração  positiva  do  novo”  que  se  encontram  “indissoluvelmente

entrelaçadas” (BAKHTIN, 2002, p. 284). O cronotopo rabelaisiano é construído por

meio do grotesco, do inovador, do exagero, do insólito, do cômico, etc., corporificando

o espaço e o mundo. Assim como os personagens de Rabelais viajam pelos excrementos

e descobrem suas variadas “séries”, Bakhtin percorre a obra do escritor francês para

pontuar suas considerações acerca deste elemento, o cronotopo:

O problema de Rabelais é reunir o mundo que se desagrega (como resultado
da  decomposição  da  visão  do  mundo  medieval)  sobre  uma  nova  base
material. [...] O novo mundo não tinha nada a ver com essa percepção de
tempo. Era preciso encontrar uma nova forma de tempo e uma nova relação
entre  o  tempo  e  o  espaço  [...].  Precisava-se  de  um  novo  cronotopo  que
permitisse ligar a vida real (a História) com a terra real. Era preciso contrapor
ao escatologismo um tempo produtivamente fértil,  um tempo medido pela
construção, pelo crescimento, e não pela destruição. Os fundamentos deste
tempo construtivo apareciam delineados nas imagens e nos temas do folclore.
(BAKHTIN, 2002, p. 316). 

É da destruição que O sol no céu da boca se inicia, de uma batalha, assim, sem

precedentes.  As formas com que viajam os personagens um tanto folclóricos de um

conto intitulado “Inventário”, descendo a rua Sete – conhecida rua do Centro de Vitória

–  e  desbravando a  madrugada  da  rua  deserta,  doentia  e  assombrosa;  outro  conto  e

personagem, “Anjo de rua”, que também vaga pelos becos mais escuros, assim como na

Praça Costa Pereira,  num ano de 1959, na Boate Night and Day,  em 1962, na Rua

Duque de Caxias, em 1963, na Avenida Jerônimo Monteiro, em 1968; o “Bacurau” da

noite que atravessa a madrugada e os bairros da cidade à monitoração do relógio preciso

da Praça Oito; essas formas com que vão compondo os cenários e fundindo os trajetos,

os encontros e os desencontros, podem, portanto, ser revistas como que numa complexa

narrativa a confundir espaços, tempos e personagens. 
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