O BEIJO NA PAREDE de Jeferson Tenório

Olá, sou Jeferson Tenório, autor do livro que você tem em mãos, chamado O
beijo na parede. Nasci no Rio de Janeiro em 1977, e hoje moro em Porto Alegre. Sou
mestre em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde
atualmente curso doutorado em Letras.
Fui premiado no concurso Palco Habitasul em 2008 com o conto A beleza e a
tristeza, adaptado para o teatro e no concurso Paulo Leminski em 2009 com o conto
Cavalos não Choram. Com O Beijo na parede recebi o prêmio de livro do ano pela
Associação Gaúcha de Escritores em 2014. Também já tive textos traduzidos para o
espanhol e inglês. Em 2018 lancei meu segundo romance, chamado Estela (editora
Zouk).
E-mail: jefempessoa@hotmail.com

Contextualizando a obra e o autor na literatura brasileira
A importância da literatura na vida está justamente na possibilidade de construção de um mundo melhor. A obra de Jeferson Tenório trata de questões atuais e
ao mesmo tempo recorre a temas humanos atemporais, como o abandono, a solidão,
a solidariedade e a superação em meio às grandes dificuldades que nos impõem.
Trata-se de um romance de aprendizagem. Um romance de educação sentimental e
ética. É um livro que revela a força da ficção e o poder que a literatura tem de salvar
pessoas, como é o caso do personagem João. Nesse sentido, o jovem leitor terá em
mãos um texto que aponta caminhos para reflexões importantes sobre cidadania e
convivência em sociedade.
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Análise do professor Ricardo Barberena
Através de um relato delicado e dilacerante, João, de apenas 11 anos, descreve
as dores e desamparos de um cotidiano marcado por uma sucessão de abandonos.
Esse jovem narrador apresenta liricamente e cruelmente um rol de personagens que
permaneceram fora da festa da vida, pois são seres-refugo normalmente invisíveis
devido às táticas de amnésia social que permeiam o nosso analfabetismo afetivo contemporâneo. Alijado de um script de felicidade, o menino vai à luta nas suas diversas
estratégias de sobrevivência diante de uma sombria orquestração de dissabores e
humilhações. Mas é justamente no interior de tanto sofrimento que João busca uma
aprendizagem pela pedra. Ou melhor: uma educação pelo beijo na parede. Deparar-se com a inexorável concretude de um muro frio é um ato de resistência e coragem
para seguir em frente mesmo que o choque iminente possa causar consequências
devastadoras. Desde muito cedo, esse herói pueril aprendeu a combater as gigantescas paredes que são construídas violentamente e velozmente. Como um verdadeiro
escapista de um devir emparedado, o narrador implode os determinismos de um
meio social no qual ele estaria fadado ao aprisionamento identitário. E é assim que
chegamos à gramática existencial do nosso jovem narrador: sim, é possível o pranto
se metamorfosear em grito de obstinação, de alegria, de resiliência.
							

Ricardo Barberena
É professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Coordena o grupo de pesquisa
Limiares Comparatistas e Diásporas Disciplinares: Estudo de Paisagens Identitárias
na Contemporaneidade, da PUCRS; é membro do Acervo de Escritores Sulinos e do
grupo Literatura, História e Teorias do Imaginário, ambos da PUCRS.

A construção de um personagem – um livro para contar
história
O mundo como obstáculo
Agora vamos falar sobre alguns dos temas que a obra aborda. Vocês perceberão
que nosso personagem, João, tem um único e claro projeto de vida, que é justamente
saber como vingar-se dela. Sendo o mundo o adversário a ser vencido, sobreviver é
como aprender a lutar boxe, cada round é uma etapa nova da vida.
No fundo João apresenta uma força interior capaz de lutar contra as mazelas da
vida sem com isso sucumbir ao mundo da violência. Vencer a vida, para o personagem, significa ter direito à infância negada. Significa que felicidade é possível apesar
dos obstáculos que o mundo lhe impõe.
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Quando a literatura pode salvar
João é um menino precoce, diante de uma vida dilacerada pelas circunstâncias,
passa a acumular uma sucessão de abandonos que, no auge dos seus 11 anos, servem
como ilustração das inquietações por que a juventude passa. Inquietações que vão
desde o aprendizado da leitura até a percepção de que a literatura pode promover
mudanças pessoais. Pois é a leitura que amplia os horizontes, bem como o despertar
para outros livros, devido à linguagem empregada que se aproxima do estilo mais
coloquial de pensar e falar dos jovens. Questões como sexualidade, trabalho, educação e a própria leitura são tópicos que passam diante das estratégias de sobrevivência de nosso personagem/herói. O livro, como foi dito por um dos leitores de O beijo
na parede em uma palestra: “pode salvar uma vida, como salvou a minha”.

Do narrador/personagem
Nosso narrador em primeira pessoa demonstra que engraxar sapatos ou vender
balas serve como sequência pedagógica de encanto para o jovem, assim como para o
educador. Desse modo questões como a inserção do jovem no mundo do trabalho e
projetos de vida, no livro, se dão como meios de criar a própria sobrevivência. João
nunca desiste, empreender e seguir em frente é também estar inserido na sociedade,
na vida.

Cenário para uma história
O cenário que se constrói em volta de João demonstra o grau de vulnerabilidade ao qual ele está exposto − assim como os seres-refugo invisíveis de nossa sociedade também o são. Da morte da mãe ao abandono e a posterior perda de seu pai, o
desamparo é ampliado diante dos perigos da rua, dos descalabros sociais que a vida
inflige a quem ainda resta a resistência, mesmo diante de um cenário que aponta
exatamente o contrário. O personagem resiste na sua força. Assim como a escrita do
romance salva o personagem, a escrita ganha espaço como obra de formação.
No livro existe um manancial de personagens marginalizados que nosso personagem adota como sua família. Questões que giram em torno do bullying explícito
aos meninos de rua, passando pelo desrespeito às diferenças de credo e cor, se revelam no olhar crítico do narrador/personagem.
Sem sombra de dúvidas, esse narrador em primeira pessoa toma as rédeas e as
decisões da sua vida, revelando ainda uma enorme clareza ética. O protagonismo
juvenil é um elemento importante dessa narrativa. O romance se diferencia porque
propõe uma série de reflexões para um público jovem, aproximando esse leitor da
realidade de muitos adolescentes por meio da ficção.
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O personagem/cidadania
Outro tema importante do romance é a cidadania. O personagem adquire uma
postura honesta e nos apresenta uma percepção muito aguda da realidade. Essa visão o conduz a tomar uma postura solidária com os desvalidos. O personagem se vê
em um mundo repleto de diferenças, experimentando e realizando a reflexão sobre
o mundo da vida. A partir da sua relação com o cotidiano, estabelece diálogos sociológicos de grande envergadura existencial.

Romance/Educação
O Beijo na parede é um romance de formação que propõe uma educação sentimental fazendo uma relação direta com o Dom Quixote, de Cervantes. É justamente
nesse clássico da literatura que o personagem encontra forças para não deixar de
sonhar. O leitor de O Beijo na parede terá a experiência que só a boa literatura proporciona: conhecer a complexidade do mundo por meio da palavra, percebendo-se,
dessa maneira, parte integrante da vida e de tudo que o cerca.
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