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RESUMO

Esta pesquisa estuda o tempo como categoria analítica na obra A visit from the goon squad, da
escritora norte americana Jennifer Egan. A referida obra tornou-se objeto de pesquisa por trazer
em sua prosa características modernas ao mesmo tempo em que dialoga com a tradição,
focalizando o tempo como elemento de destaque e usando esta categoria para retratar o
indivíduo e a sociedade que o cerca. Para nosso enfoque, utiliza-se principalmente a teorização
sobre o tempo feita por Ricoeur (2010) e Meyerhoff (1976) para as análises literário-temporais
e Bauman (2001) para pensar sobre os efeitos do tempo na vida dos personagens. Para falar
sobre o objeto de estudo elencaram-se cinco temas (A narrativa entrecortada e seus saltos no
tempo; Chronos e o leão; Pausas e música na narrativa; O tempo visto como entidade cruel e
como redentora e Depois da pausa.) nos quais os treze capítulos da obra estão representados. O
referencial teórico possibilitou perceber como a autora traz para sua obra a ideia de que o
homem considera o tempo, por si só, responsável por agir de forma intimidadora ou benéfica
para cada indivíduo. Também foram levadas em conta as correlações que Egan estabelece com
a tradição literária ocidental através do uso da categoria tempo em sua obra e para interface
entre sociedade e literatura.

Palavras-chave: Narrativa; Modernidade; Literatura americana; Tempo; Tradição.

ABSTRACT

This research studies the time as an analytical category in the work A visit from the goon squad,
written by the North American writer Jennifer Egan. That work became an object of research
by bringing in its prose modern features while dialogue with tradition, focusing on time as
prominent element and using this category to portray the individual and the society that
surrounds it. For the analysis, it is mainly used to theorizing about the time taken by Ricoeur
(2010) and Meyerhoff (1976). We also have used Bauman (2001) to consider the effects of time
in the lives of the characters. To talk about the object of study five themes were elected (‘The
ragged narrative and your heels in time’; ‘Chronos and the lion’; ‘Pauses and music in the
narrative’;‘Time seen as cruel entity and as redeeming’ and ‘After pause’) in which thirteen
chapters work are represented. Philosophical voices were intersected in order to enables us to
see how the author brings to his work the idea that the man believes that time, itself, is blamed
for act of intimidate or overhaul each individual. It was also taken into account the relationships
that Egan sets with Western literary tradition through the use of time category in his work and
interface between society and literature.

Keywords: American literature; Narrative; Modernity; Time; Tradition.
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LAYANA CUNHA

INTRODUÇÃO
Analisar uma prosa literária contemporânea foi o ponto de partida na busca por uma obra

cuja leitura provocasse estranhamento e suscitasse indagações. Escolha advinda do contato
com a literatura de língua inglesa durante a graduação e a vontade de descobrir pontos de
contato entre a prosa de anos passados e a que está sendo produzida e consumida hoje. Já havia
a desconfiança de que a diferença poderia ser apenas aparente e que possivelmente um bom
escritor contemporâneo continua a traduzir em sua escrita as impressões do contexto social e
histórico.
Dentre alguns títulos lançados nos últimos cinco anos, A visit from the goon Squad
(2010)1, livro de Jennifer Egan, chamou atenção pela quantidade de prêmios e críticas positivas
recebidas. Ao proceder a primeira leitura, ficou claro que aquele seria um excelente objeto de
estudo, tendo em vista que o tratamento dado ao tempo era claramente singular.
A pesquisa é, então, focada em VGS, obra mais premiada da Jornalista e Escritora
estadunidense Jennifer Egan nascida em 1962 e em plena produção. A obra em análise é seu
quinto livro, de um total de oito até agora, e amealhou o prêmio Pulitzer de ficção em 2011,
além do National Book Critics Circle Award 2010, o Los Angeles Times Book Prize e o
Tournament of Books.
Nesta pesquisa, o olhar lançado sobre a obra, pensa literatura não apenas como uma
escrita que traga uma linguagem peculiar ou como um fato material que pode ser analisado
como se examina uma máquina. Antes, olhamos a obra tendo em mente que o ato de classificar
algo como literatura é extremamente instável (EAGLETON, 2006) e que inexistem obras ou
tradições literárias que sejam valiosas em si. O “valor”, de acordo com Eagleton, significa tudo
aquilo que é considerado como valioso por certas pessoas em situações específicas e à luz de
determinados objetos.
Tendo em mente a maneira como Ricoeur (2010) dedicou-se a analisar detalhadamente a
configuração do tempo em três narrativas escolhidas por ele por representar uma “fábula sobre
o tempo”, nesta pesquisa nos debruçamos sobre como a passagem do tempo é percebida na

1

Devido ao título extenso, doravante, para favorecer a leitura, usaremos VGS ao nos referirmos à obra
em análise.
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referida obra de Jennifer Egan. Em seu trabalho, o filósofo francês defende a escolha das três
obras por elas trazerem a própria experiência do tempo como cerne de suas transformações
estruturais. Aqui, consideramos que o objeto de estudo escolhido para este trabalho é uma
fábula sobre o tempo na medida em que trata, não apenas da passagem do tempo cronológico,
mas, principalmente, dos efeitos do tempo sobre a vida dos personagens. Os 13 capítulos da
obra estão a serviço do “brutamonte” chamado tempo, que constantemente encurrala o ser
humano contra a parede e cobra com crueldade cada minuto perdido ou mal gasto.
This is reality, right? You don’t look good anymore twenty years later, especially
when you’ve had half your guts removed. Time is a goon, right? Isn’t that the
expression? (EGAN, 2010, p.145).
[É essa a realidade não é? Vinte anos depois, a sua beleza já foi para o lixo,
especialmente quando arrancaram fora metade das suas entranhas. O tempo é cruel,
não é? Não é assim que se diz?] (EGAN, 2011, p.126).2

É possível não apenas descrever o uso desta categoria de análise e mostrar de que forma
a autora enriquece sua narrativa ao usá-la, como também demonstrar, como no exemplo acima,
que os autores da atualidade, por mais imersos que estejam na contemporaneidade, dão
continuidade à tradição literária ocidental ao utilizar a linguagem literária para retratar a
sociedade que nos cerca. Este ponto, em que a obra traz a continuidade de uma tradição
constituída, sem necessariamente fazer alusão direta a ela, foi também um gatilho de interesse
para a pesquisa.
Além da representação da sociedade, o livro traz também o foco no “eu”, no indivíduo
pertencente a esta mesma sociedade, sua relação com a cultura e o consumo. Esse foco
individualista é visto como característica própria do romance, como comenta Ian Watt em A
ascensão do romance, (1990) percebendo que há nesse gênero uma primazia da experiência
individual. Watt define romance como “forma literária que reflete mais plenamente esta
reorientação individualista e inovadora” (p.14-15).
A opção de estudar uma narrativa tão recente foi feita com a consciência de que a escolha
incorre em alguns desafios. Em primeiro lugar, é fato que não se passou tempo bastante para
que a obra esteja inscrita no cânone da literatura. Porém, é provável que a boa novidade do
mercado de hoje possa ser vista no futuro como parte importante da trajetória literária de uma

Para fins de tradução, untilizamos a versão de Fernanda Abreu na edição de “A Visita Cruel do Tempo”
(EGAN, 2011).
2
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nação. Deste modo, concordamos com Foucault quando este afirma “[...] se a relação de
Eurípedes com a nossa linguagem é efetivamente literatura, sua relação com a linguagem grega
certamente não o era” (2000, p.139). Não à toa, muitas vezes, o escritor e sua obra só são
reconhecidos após o passar de anos ou décadas.
Nesta reflexão sobre a relevância de uma obra de arte é bem-vindo também o pensamento
de T.S Eliot (1989), lembrando que a crítica é tão inevitável quando a arte de respirar. Eliot
comenta que existe uma tendência nossa de insistir, ao elogiar um artista, em observar nele
apenas os aspectos nos quais ele se distancie de qualquer outro. Existe uma preocupação, dizia
o crítico inglês, em destacar o que é individual e denote a essência daquele artista. Salienta-se
o que separa o artista em análise de seus antecessores – em especial os mais próximos – havendo
um empenho em descobrir o que possa ser isolado para então abrir espaço para a fruição
artística. Em suma, procuramos o novo, mas Eliot nos faz perceber que isso pode ser apenas
um preconceito.
Ao contrário, se nos aproximarmos de um poeta sem esse preconceito poderemos
amiúde descobrir que não apenas o melhor mas também as passagens mais individuais
de sua obra podem ser aquelas em que os poetas mortos, seus ancestrais, revelam mais
vigorosamente sua imortalidade (ELIOT, 1989, p.38)

Cabe aqui a continuidade do pensamento do crítico quando aponta que seguir a tradição
não consiste em simplesmente seguir os caminhos da geração imediatamente anterior, aderindo
com facilidade aos seus êxitos. O que Eliot exalta, e com o qual concordamos, é a tradição
conquistada a partir do sentido histórico, aquele que implica na percepção de que o homem não
escreve apenas com a geração contemporânea a ele, mas com toda a carga da história literária
de seu país. De acordo com Eliot, o autor que apreende esse sentido, do temporal e do atemporal,
reúne as características de um escritor tradicional e é isso que o torna sagazmente consciente
de seu lugar no tempo e consciente de sua própria contemporaneidade.
Ademais, aplicar a teoria sobre o texto e trazê-lo para o âmbito acadêmico é um exercício
que incorre em ganhos para que estejamos mais próximos de reconhecer, ou não, seu valor
estético e literário. Não há escritor que, sozinho, possa dar completude a sua significação. Este
significado é alcançado quando o apreciamos em relação aos seus antecessores, através de
comparações e contrastes. Comparação que ocorre sempre que uma nova obra de arte aparece
e que ocorreu com aquelas que a precederam.
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Há também desafios no estudo de uma narrativa recentemente lançada pelo fato de
trabalharmos com um autor vivo e em plena produção. Até o presente momento Jennifer Egan
já lançou mais três títulos e segue produzindo. Os estudos feitos não podem pretender enquadrar
a autora em uma categoria ou estilo uma vez que podemos ser surpreendidos com uma guinada
em seu trabalho ou até mesmo verificar uma continuidade da narrativa que é objeto deste estudo,
com ressurgimento de personagens.
Esta dissertação tem como fundamentação teórica a noção de tempo segundo a
perspectiva de Ricoeur (2010), que afirma que a narrativa é a “guardiã do tempo”. Para Ricoeur,
além de não haver tempo pensado que não seja narrado, para percebermos o tempo
necessitamos do discurso indireto da narração. O pensamento de Ricoeur nos guia a analisar a
referida obra de Egan como um painel dos efeitos do tempo no homem atual. Esta perspectiva
nos ajudará a interpretar a obra de Egan.
Ainda na fundamentação teórica sobre o tempo trazemos a contribuição de Meyerhoff
(1976), que trata o tempo como algo híbrido, que não está isolado nas fronteiras da ciência, da
literatura, ou da psicologia, mas sim pertencente a todas elas. Meryerhoff ao comentar sobre a
experiência humana, nos mostra que essa não existiria sem um índice temporal que a ancore.
Para nortear nossa visão acerca do homem contemporâneo nos valemos do pensamento
de Bauman (2001), que analisa o mundo atual partindo do pressuposto de que as pessoas hoje
reagem ao “mundo líquido”. De acordo com ele, o homem estaria a todo tempo tentando
adaptar-se às mudanças de paradigma impostas pelas novas formas de trabalho e organização
social que se apresentam na atualidade. A angustia, a insatisfação e a ansiedade atuais seriam
provocadas em grande parte pela frustração do desejo de imortalidade, algo passível de
identificação nos personagens de VGS.
Nossa dissertação encontra-se dividida em quatro capítulos. Após a introdução, o segundo
capítulo, intitulado Literatura Estadunidense e Estado da Arte traz os subcapítulos Breve
Histórico da Literatura Estadunidense e Estado da Arte. No primeiro subcapítulo temos um
histórico resumido da Literatura dos Estados Unidos, para que possamos situar VGS no
contexto de seu país de origem e no segundo abordamos alguns trabalhos acadêmicos que já
trazem Jennifer Egan ou VGS como objetos de pesquisa.
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Segue-se então o terceiro capítulo onde apresentamos uma revisão bibliográfica, que
procura esclarecer as ideias e concepções que embasaram as análises sobre o tempo em VGS.
Neste ponto executamos uma análise desta categoria narrativa alicerçada principalmente nas
considerações de Paul Ricoeur (2010) e Hans Meyerhoff (1976), procurando relacionar a visão
dos teóricos com a prosa em questão.
No quarto capítulo, intitulado Desconstruindo o Brutamonte, a contribuição dos teóricos
tem sua importância ainda mais evidenciada. Com base na fundamentação teórica já citada,
exploramos as relações que os personagens estabelecem com o tempo e os procedimentos
narrativos usados.
Ainda dentro do quarto capítulo, discutiremos em subtítulos quatro enfoques do tempo
em VGS : A narrativa entrecortada e seus saltos no tempo, em que o realce se dá sobre a falta
de cronologia e os diferentes modos de narrar dos quais a autora se vale para construir sua
alegoria sobre o tempo; Chronos e o leão, subcapítulo dedicado à explorar a significativa
personificação metafórica do tempo presente no quarto capítulo de VGS; Pausas e música na
narrativa, trecho que trata da importância que as pausas podem ter em uma narrativa que tem
como pano de fundo a cena musical e O tempo visto como entidade cruel e redentora, última
parte da análise da obra, que trará o enfoque do tempo percebido como um inimigo cruel, um
vilão sempre à espreita ou como redenção para os que sabem dele se aproveitar.
Por último, trataremos das considerações finais e será possível mostrar o caráter de
personagem que Egan deu ao tempo, que é retratado muitas vezes como um vilão inevitável,
visto que apenas para os personagens que demonstraram a capacidade de lidar com o tempo ele
pode mostrar um aliado.
O anexo traz uma entrevista concedida por Egan ao jornalista Português José Mario Silva
para o site Bibliotecário de Babel. Nesta entrevista a autora de VGS cita algumas situações que
a levaram a escrever trechos da sua obra e expõe um pouco de sua visão literária e pessoal.
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LITERATURA ESTADUNIDENSE E ESTADO DA ARTE
Breve histórico da literatura estadunidense
Como atesta Gomes (2009), a literatura norte-americana tem uma história recente se

comparada à produzida na Europa. Tal característica é evidenciada em países que passaram
pelo processo de colonização, como os países da América Latina ou África, por exemplo.
Durante a fase colonial, dita também como o período puritano, a produção era essencialmente
de relatos de viagem, diários de bordo e textos marcadamente religiosos, como sermões. Essa
fase, que vai aproximadamente de 1620 até 1750, mostra o índio norte americano visto como
violento e selvagem em termos espirituais, logo, as narrativas desses relatos de viagem
carregam o caráter de bravura e aventura daqueles que conseguiam vencer os obstáculos desse
novo mundo.
Pretendia-se, naquele momento, marcar também a diferença entre o cristianismo
praticado na Inglaterra e o que estava sendo forjado naquela nova terra. Os textos procuravam
reforçar a autoridade da bíblia e da Igreja. O foco dos textos era, portanto, utilitário, instrutivo
ou religioso.
Os movimentos literários de países como França, Inglaterra, Itália e Alemanha já
contavam vasta história quando os Estados Unidos, enfim, firmaram sua identidade literária.
Após o período colonial seguiu-se um movimento em que os textos estavam alicerçados na
razão e não na religiosidade. Nesta fase houve a ascensão da ideia de uma democracia perfeita,
que deveria ser alcançada o quanto antes. O sentimento patriótico começa a aflorar com toda
intensidade e os escritos são desde panfletos políticos à pura ficção. Gomes (2009) também
comenta as metáforas usadas para que se marcasse cada vez mais a diferença entre o cidadão
“americano” e o europeu. Os americanos seriam uma nação movida a objetivos notadamente
guiados por Deus, enquanto os europeus estavam sempre ligados a uma moral corrompida e
religiosidade frágil.
Essa identidade americana foi criada principalmente a partir do século XIX, quando ainda
contava com forte influência da literatura europeia, e com mais força no século XX, período
em que autores como Henry James e Mark Twain marcaram em suas narrativas a diferença
entre o novo e o velho mundo e trouxeram personagens que podem ser enquadrados como o
verdadeiro americano. Havia o foco nos sentimentos individuais do personagem além de uma
12
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marca forte da imaginação sobre a razão. Os contos, a poesia e os textos que transcendiam os
temas anteriores floresceram.
A partir daí, a literatura produzida nos Estados Unidos mereceu o título de Americana
não só para que se marcasse, com isso, a diferenciação para com a literatura Inglesa, mas por
apresentar características estéticas diferenciadas. Com a ascensão da economia dos Estados
Unidos, principalmente após a guerra civil, o país deixou de ser a nação endividada de 1860
para se transformar no Estado mais rico do mundo em 1914. Neste contexto, que engloba a fase
realista, sobressaíram-se narrativas de nomes como Ernest Hemingway, William Faulkner e
Mark Twain, que enfocaram em suas obras o desejo de ascensão do americano, seus mitos
fundadores, sua história e os problemas da classe trabalhadora. O homem, o indivíduo
pertencente aos Estados Unidos teve a chance de repensar e reformular a visão do seu passado
através das narrativas que discutiam o materialismo, a sociedade dividida em classes e os
valores morais que deveriam ou não ser cultivados.
Depois da fase realista veio o modernismo, dando início a outra fase cultural. Embora os
escritores buscassem reinventar as formas artísticas tradicionais e se esforçassem na busca por
outras ainda não experimentadas, os americanos ainda escreveram de forma mais realista que
os europeus no período entre 1920 e 1930. Esta fase foi marcada pela desilusão e a desconfiança
em relação ao país e ao futuro. Sobre este período podemos frisar:
A importância de enfrentar a realidade tornou-se tema dominante nas décadas de 1920
e 1930: escritores como F. Scott Fitzgerald e o dramaturgo Eugene O’Neill retrataram
diversas vezes a tragédia que aguardava aqueles que vivem de sonhos frágeis.
(VANSPANCKEREN, 2011, p.31)

Seguiram-se os anos do pós-guerra, com suas desilusões aliadas à crescente demanda do
americano médio por consumo. Desfrutando de prosperidade financeira e uma liberdade
individual nunca antes experimentada, o país viu florescer uma literatura híbrida, que ora
poderia ser identificada como sendo mais ligada à tradição e ora se volta para escritores que
revelam sua faceta mais íntima, deixando claro a que grupo pertenciam. Foi a porta para a poesia
da geração Beat e a prosa de Jack Kerouac, On the Road, que marcou o início da contracultura
independente dos anos 1960. Em meio aos vários movimentos populares, vindos de variadas
vertentes, escritores que outrora carregaram o fardo de serem vistos como se fossem
representantes de uma minoria começam a vislumbrar uma mudança:
[...] é importante notar que além de uma forte consciência social, cada movimento
tinha a sua própria identidade, que viria a ser definida por formas culturais específicas

13

UMA PAUSA ANTES DO FIM:
Aspectos do tempo em “A visit from the goon squad”

LAYANA CUNHA

– especialmente na literatura. [...] Apesar de temas específicos mais voltados para
questões da identidade negra e feminina, figuras como Alice Walker e Toni Morrison
já saíram do nicho de ‘literatura afro-americana’ ou ‘literatura feminista’ para serem
reconhecidas como grandes autoras da literatura norte-americana em geral. (GOMES,
2009, p.175).

Seguiu-se um período de intensa produção, numerosos best sellers e alguns prêmios
Nobel de literatura amealhados por escritores que retrataram de forma singular as
idiossincrasias da sociedade, seus preconceitos e modo de vida. A partir deste ponto foi possível
notar que a produção nos Estados Unidos tornou-se cada vez mais múltipla em estilos e seu
imenso mercado editorial possibilitou um aumento na produção de livros com grande apelo
comercial. Esta produção voltada para o consumo rápido, que por vezes não se enquadra em
qualquer escola ou movimento literário é acusada de ser voltada unicamente ao comércio, e não
à arte.
A obra de arte pós-moderna típica é arbitrária, eclética, híbrida, descentralizada, fluida
e descontínua, lembra o pastiche. Fiel aos princípios da pós-modernidade, rejeita a
profundidade metafísica em favor de uma espécie de superficialidade forjada,
jocosidade e falta de afeto; é uma arte de prazeres, superfícies e intensidades fugazes.
(EAGLETON, 2006, p.352)

A despeito de toda esta problemática, autores sérios e comprometidos com o trato literário
da linguagem continuam produzindo e renovando o meio literário. A arte, e em especial a
literatura contemporânea, é capaz de trazer as marcas da velocidade com que a humanidade é
impelida a conduzir sua vida. Uma gama de autores começa a questionar os valores da
sociedade e apontar a perda do “sonho americano”. Na prosa iniciam-se as narrativas compostas
por fragmentos de histórias enquanto na poesia há o abandono da forma e da métrica.
Experimentaram-se novas maneiras de escrever e a técnica de utilizar o fluxo de consciência
do personagem abriu uma gama de possibilidades narrativas. Escritores como Ezra Pound, John
Steinbeck, Robert Frost entre outros tantos, procuraram captar a essência da vida moderna tanto
na forma como no conteúdo.
Quando o antagonista por excelência do ser humano deixa de ser o outro (outro povo,
outra religião, outro modo de vida) só lhe resta lutar contra si mesmo. Nas narrativas
contemporâneas temos uma explosão da luta contra os medos, contra o desconhecimento de si
e os demônios da culpa. Os personagens podem enfrentar desafios que nascem e deságuam sem
a interferência de outrem. Um dos maiores medos, o da finitude, é expresso na tentativa de lidar
melhor com algo que concerne a todos, mas não depende de ninguém: o tempo.
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A forma como o homem quer dominar o tempo tentando usar cada minuto da melhor
forma possível e o inequívoco fracasso nesta empreitada estão presentes na prosa de Jennifer
Egan. VGS (2010) traz a temática da passagem do tempo na vida de indivíduos que estão
vivenciando o mundo contemporâneo. Suas angústias, frustrações, esperanças e suas
dificuldades em encarar o passado estão alinhavadas em histórias que se entrecruzam e se
completam numa narrativa caleidoscópica.
So, this is it – what cost me all that time. A man who turned out to be old, a house that
turned out to be empty. I can’t help it, I start to cry Rhea puts her arms around me.
Even after all the years, she doesn’t hesitate. (EGAN, 2010, p.99)
[Então é isso – foi isso que me custou tanto tempo. Um homem que no final se revelou
velho, uma casa que se revelou vazia. Não consigo me segurar e começo a chorar.
Rhea me abraça. Mesmo depois de tantos anos ela não hesita em fazê-lo] (EGAN,
2011, p.89)

Outro aspecto importante neste romance é o rumo na vida dos personagens, que parecem
sempre flertar com o fracasso e a ruína. Egan nos coloca diante do produtor musical que perde
o faro, da jovem que se debate com seus problemas de forma destrutiva, do músico que não
soube amadurecer e até das análises precocemente profundas de uma garota de doze anos. No
último capítulo, quando se vê, enfim, o sucesso de alguns personagens, uma nesga de esperança
surge após tantas histórias de ruína.
A versão do título para língua portuguesa, feita por Fernanda Abreu para editora Intríseca,
ficou como “A visita cruel do tempo” e ressalta o caráter de personagem que o tempo chega a
assumir no texto de VGS. Na obra, o tempo, que é extenso, mas transcorre violento como o
título original sugere, abre a possibilidade de pensar sobre os efeitos da passagem do tempo e
suas implicações na sociedade.
O fragmento a seguir, retirado do quinto capítulo de VGS (p.97), em que duas
personagens visitam um terceiro em uma situação de reencontro após alguns anos, é capaz de
exemplificar como temáticas sociais e filosóficas estão imbricadas nas ações de alguns
personagens, na falta de ação de outros e também na forma como eles encaram a passagem do
tempo.
We stand there, quiet. My questions all seem wrong. How did you get so old? Was it
all at once, in a Day, or did you peter out bit by bit? When did you stop having parties?
Did everyone else get old too, or was it just you? Are other people still here, hiding in
the palm trees or holding their breath underwater? When did you last swim your laps?
Do your bones hurt? Did you know this was coming and hide that you knew, or did it
ambush you from behind? Instead I say “Hi Lou”. (EGAN, 2010, p.97)
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[Ficamos ali sem dizer nada. Todas as minhas perguntas soam erradas: como você
ficou tão velho? Foi tudo de uma vez, em um dia só, ou você foi se apagando aos
poucos? Quando parou de dar festas? Todo mundo envelheceu ou só você? Os outros
ainda estão lá, escondidos entre as palmeiras ou prendendo a respiração debaixo
d’água? Quando foi a última vez em que você nadou na piscina? Seus ossos estão
doendo? Você sabia que ia acontecer e escondeu que sabia, ou isso o pegou por trás,
de emboscada? Em vez disso, falei “Oi Lou”.]. (EGAN, 2011, p.87)

VGS, com seus saltos no tempo e referências a mídias sociais e novas formas de interação,
poderia estar enquadrado como apenas mais um dos romances contemporâneos que reagem à
concorrência das novas mídias fazendo com que a literatura chegue a se assemelhar a elas, como
critica Terry Eagleton no trecho à seguir.
Por último, e talvez mais caracteristicamente que tudo o mais, a cultura pós-moderna
volta sua aversão por limites e categorias fixos para a tradicional distinção entre
“grande arte” e “arte popular”, desconstruindo o limite entre elas ao produzir artefatos
autoconscientemente populistas ou comuns, ou que se oferecem como mercadorias
para o consumo enquanto fonte de prazer. (EAGLETON, 2006, p.353)

Jennifer Egan surge na via contrária ao movimento que Eagleton critica. Sua capacidade
de retratar o mundo contemporâneo nos remete ao que Ricoeur (2010), destaca sobre as
características do gênero romance ao comentar: “...nenhuma outra arte mimética foi tão longe
na representação do pensamento, dos sentimentos e do discurso quanto o romance.” (p.153).
Há algo de inquietante e provocador ao fim da jornada de leitura. Além de tratar o tempo a
partir de uma estratégia de criação literária, as análises apontam para as correlações que a autora
estabelece com a tradição literária ocidental. Correlação feita através do uso da categoria tempo
em sua obra e da interface entre sociedade e literatura que, afinal, sempre foi presente na
literatura americana.
No texto que segue revisaremos a literatura teórica que embasa o presente trabalho,
procurando deixar claro quais aspectos de cada autor foi mais pertinente para que se entendesse
melhor a obra em análise.

2.2

Estado da Arte
A partir do ano de 2012, com a divulgação intensa do nome da escritora Jennifer Egan

por ocasião dos prêmios literários, é possível encontrar os primeiros trabalhos acadêmicos que
tratam VGS como objeto de pesquisa.
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Nos Estados Unidos, país de origem da autora de VGS, a trabalho de Bacharelado de
Potgieter (2012), intitulado “Post-postmodernism in contemporary American fiction: An
analysis of Jonathan Franzen’s Freedom and Jennifer Egan’s A Visit from the Goon Squad” [Pós Modernismo na ficção Americana contemporânea: Uma análise de Freedom, de Jonathan
Franzen e A visit from the goon squad, de Jennifer Egan] argumenta que os romances pósmodernos tentam ultrapassar o abismo entre o texto e a realidade promovendo um engajamento
político do leitor. De acordo com Potgieter os personagens seriam elaborados de forma a
provocar no leitor a sensação de que compartilha de suas motivações para a ação. Os escritores
pós-modernos tentam se reconectar com o mundo promovendo um compromisso político ao
focar nos problemas do século 21.
Ao comparar os dois romances, Potgieter diz que Franzen trabalha um estilo mais
realista ao tratar os problemas ecológicos enquanto Egan é mais pós-moderna com seu
experimentalismo textual e pertence a outro lado do espectro da pós-modernidade. Quando fala
especificamente de VGS enfatiza a narrativa aos saltos, o uso das prolepses, o capítulo em
power point, a distopia do último capítulo e as mudanças de ponto de vista e voz narrativa ao
longo da trama. Sua conclusão comenta que ambas as obras falam sobre como a mídia tem cada
vez mais poder de influência sobre as pessoas e ressalta o desejo que os romancistas atuais têm
de interagir com os leitores e defender o que resta de valores humanos em suas obras.
Já Carruth (2014), em “The Digital Cloud and the Micropolitics of Energy” - [A Nuvem
Digital e a Micropolítica da Energia] usa VGS em um estudo de caso. Seu trabalho examina a
imagem das redes “verdes” ou ecologicamente corretas. O autor problematiza acerca da retórica
quase-ecológica da nuvem , considerando a infra-estrutura material que se esconde por trás de
cada curso de um teclado.
Carruth realiza dois estudos de caso, usando VGS em um deles, onde enfatiza o décimo
segundo capítulo. De aocordo com o artigo, no capítulo em power point é possível visalizar a
energia demandada para um rápido crescimento da cultura das mídias sociais. Enfatiza também
que os operadores destas empresas de mídia usam as atualizações dos usuários para refinar
seus algoritmos e lucrar enomemente através da nuvem.
Ainda nos Estados Unidos temos o artigo “Thirteen Ways of Looking: Jennifer Egan’s
A Visit From the Gooon Squad” - [Treze Pontos de Vista em A Visit From the Goon Squad]
de Cowart (2015) publicado pela Revista Critique, da Universidade da Carolina do Sul . Neste
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artigo o autor enfatiza a utilização da desconstrução textual e os vestígios de metanarrativa sob
a sombra do modernismo.
Cowart compara o trabalho feito por Egan, ao imbricar tempo e consciência, com o de
Virginia Woolf em Mrs Dalloway e To The Lighthouse. Esses trabalhos, diz Cowart, percebem
temporalidade de consciência como forma de articulação de linguagem. A principal
argumentação é de que Egan reformula os insights de Proust e Eliot após um século, ainda que
com a vantagem epistêmica do seu pós-modernismo de segunda geração, ela reconceitualizaria
seus temas de tempo perdido e problematicamente recapturado.
Saindo do país de origem da autora encontramos Eve (2013), da Universidade de
Sussex, Inglaterra, com o estudo:“Vivid Tenuousness: off the page and into the academy in
the novels of Jennifer Egan”- [Tenuosidade vívida: fora da página e detro da academia nos
romances de Jennifer Egan]. Neste trabalho o objeto é a escrita de Egan, no entanto, VGS é
bastante citado por trazer muito da temática abordada.
Eve mostra a presença do discursso acadêmico entrelaçado com a prosa de Egan ao
pinçar em suas obras exemplos de personagens que remetem ao ambiente acadêmico. No caso
específico de VGS são explorados os personagens

Mindy (estudante de doutorado em

Berkeley) , Ted (professor Universitário) e Jules Jones (Jornalista que narra seu encontro com
Kitty em forma de artigo).
No Brasil, Braga (2014), fala sobre a inserção dos recursos digitais e da Internet nas
práticas sociais e educacionais e avalia os possíveis impactos no ensino da literatura do século
XXI. Braga (2014) afirma que o enredo de VGS induz o leitor a fazer reflexões sobre a música,
sobre questões práticas da vida mundana e social e também sobre a transitoriedade de nossos
destinos.
A autora do artigo salienta que o número significativo de setenta e quatro páginas do
romance são imagens. Segundo Braga (2014) nessas páginas a narrativa se constrói através da
exploração bastante original de diferentes tipos de gráficos que narram, de forma esquemática
e visual, as vivências e sentimentos do personagem central. A leitura desse romance demandaria
que o leitor tivesse em seu repertório de conhecimento prévio a competência para a
interpretação de gráficos, inclusive aqueles mais comumente encontrados em relatos de
natureza acadêmica.
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Por outro lado, Santos (2012), diz que VGS permite uma discussão atualizada a respeito
do romance como gênero híbrido, plurilinguístico e bivocal, tal qual Mikhail Bakthin o
classificou. O artigo diz que realismo na ficção é posto mais uma vez em pauta, visto que, de
acordo com o autor, VGS trabalha no limite do experimentalismo e da mimese responsável por
um efeito verossímil de realidade.
Por último, VGS é citado por Jatobá e Sá (2013) em artigo que discute a necessidade
dos escritores de se adequarem as novas mídias e de se exporem ao público. Segundo o artigo,
o autor se submete às exigências de um mercado editorial que privilegia uma literatura de mais
fácil compreensão, e que deseja alcançar um público leitor mais amplo, o qual não se dê ao
trabalho de fazer reflexões profundas. Cita Egan e VGS ao comentar sobre o personagem
Bennie, que cede ao mercado fonográfico mesmo sabendo que não oferece o melhor da música.
Apresentamos então, com o presente trabalho, uma contriuição interpretativa da obra
VGS, onde percebemos a continuidade da tradição em um discursso pós-moderno feita
principalmente através da categoria tempo, analisada a luz das teorias de Ricoeur (2010) e
Meyerhoff (1976).
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CONSIDERAÇÕES ACERCA DO TEMPO

3.1

Passeio teórico em Tempo e Narrativa
Para a análise de um corpus cuja prosa faz clara alusão à passagem do tempo é

fundamental a busca por discussões profundas acerca do que seria o tempo e como ele pode ser
percebido de maneiras díspares dentro das narrativas. Neste sentido, é fundamental a
contribuição que o trabalho de Paul Ricoeur (2010), tem a nos oferecer nos três volumes de
Tempo e Narrativa. Ricoeur percorre os três tomos testando sua hipótese de que não podemos
checar, perceber temporalidade no discurso direto de uma fenomenologia, mas sim que o tempo
requer a mediação do discurso indireto da narração. De acordo com o filósofo, esse trabalho
consistiu em tomar a narrativa por guardiã do tempo, uma vez que afirma que não haveria tempo
pensado que não fosse narrado.
Ao examinar três romances que podem ser considerados histórias sobre o tempo –
Mrs.Dalloway (1925), de Virgínia Woolf, A montanha mágica (1960), de Thomas Mann e Em
busca do tempo perdido (1954), de Marcel Proust – Ricoeur demonstra como a ficção articula
nossas experiências com o tempo e nos ajuda a ter um entendimento maior do mundo. “Daí,
mesmo que o próprio tempo não seja nunca diretamente observado, ele pode ser narrado e, ao
sê-lo, pode ser compreendido de forma prática” (PELLAUER, 2009, p.102). .
Ricoeur, ao pensar sobre o tempo, teceu diversas considerações acerca de obras literárias
mundialmente conhecidas. Algumas delas são passíveis de serem tomadas de empréstimo em
nossa pesquisa, pois o paralelo é facilmente identificado. Um bom exemplo está no tomo II, de
Tempo e Narrativa. Ricoeur, ao falar de Tom Jones de Henry Fielding, comenta o jogo entre o
tempo que se leva para narrar e o tempo narrado e nos remete a VGS ao comentar seu ritmo:
A ação central é relativamente simples, mas subdividida em uma série de unidades
narrativas relativamente independentes e de tamanhos diferentes, dedicadas a
episódios separados por intervalos mais ou menos longos e que envolvem, por sua
vez, lapsos de tempo muito variáveis [...] (RICOEUR, 2012, v.2, p.21).

Ao analisar a configuração do tempo da narrativa de ficção entrecruzando vozes
filosóficas e análises de outros nomes3 da crítica literária, Ricoeur explica que reserva o termo

3

Ricoeur estabelece diálogos com os trabalhos de Propp, Deleuze, Éric Auerbach, Barthes, Frank
Kermode, A. A. Mendilow, Todorov, entre outros.
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ficção para as criações literárias que não tem o propósito da narrativa histórica “Reservo
contudo o termo ficção para as criações literárias que ignoram a ambição que tem a narrativa
histórica de constituir uma narrativa verdadeira” (RICOEUR, 2010, v.2, p.06). Deixando bem
claro que tratará apenas de narrativas ficcionais, o autor se propôs a ampliar, aprofundar,
enriquecer e abrir a noção de composição da intriga e de tempo narrativo. Vemos que em
Ricoeur o romance seria como um campo fértil de onde sempre poderão surgir novas relações
possíveis do homem com o tempo: “Ora, foi ele (o romance) que constituiu, durante ao menos
três séculos, um prodigioso canteiro de experimentação no domínio da composição e da
expressão do tempo.” (RICOEUR, 2010, v.2, p.13).
Tomando como ponto de partida as considerações de Santo Agostinho e de Aristóteles, o
filósofo francês parece procurar nos dois primeiros o que há de limite, propondo respostas para
suas indagações. Enquanto Agostinho elabora seu pensamento a respeito do tempo sem
relacioná-lo a questões narrativas, Aristóteles tece suas teorias sobre a intriga isentando-se das
questões que margeiam a temporalidade. “Seriam duas maneiras de conceber o tempo, uma
subjetiva (Agostinho) e outra objetiva (Aristóteles)” (PELLAUER 2009, p.100).
Ricoeur considera que Agostinho fracassou em derivar o princípio da extensão e da
medida do tempo apenas da distenção do espírito. Apesar de louvar Agostinho por este nunca
ter deixado a certeza de que a medida é uma característica autêntica do tempo, (Agostinho
considerava que a divisão do tempo em dias e anos designavam propriedades do próprio tempo)
o considera mal resolvido quando tentava refutar as teses cosmológicas:
‘Ouvi um homem instruído dizer que os movimentos do Sol e da Lua constituíam o
próprio tempo; e não concordei’ (Confissões, XI, 23, 29). Com essa identificação
simplista do tempo ao movimento circular dos dois principais astros errantes,
Agostinho passava ao largo da tese infinitamente mais sutil de Aristóteles, segundo a
qual o tempo, embora não fosse o próprio movimento, era ‘algo do movimento’.
(RICOEUR, 2010, v.3, p. 16)

A crítica está em torno da argumentação de Agostinho para sustentar que a extensão do
tempo estaria na distenção do espírito e não no movimento dos astros. Segundo o religioso,
todos os movimentos poderiam - dos astros aos animais - variar, logo, não seria em si, o tempo.
Não há outro recurso para Agostinho, já que pertencia a Igreja, senão se opor as doutrinas
cosmológicas. Ricoeur rebate lembrando-nos que mesmo após a ciência ter nos provado que o
movimento da terra em torno do sol não seja absolutamente regular e ainda estejamos na busca
pelo relógio absoluto, é exatamente esse anseio pela correção que demonstra o quanto a busca
de um movimento absolutamente regular continua sendo a ideia diretora de toda medida do
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tempo. Logo, um dia não continuaria sendo chamado de “um dia” se não fosse medido pelo
movimento do Sol.
Ao analisar o pensamento de Agostinho, Ricoeur se sente convidado a abordar o problema
do tempo por outra extremidade: a natureza. O teórico considera importante para a elaboração
de uma teoria narrativa que as duas vias que abordam ao problema do tempo, seja pelo lado do
espírito, seja pelo lado do mundo, permaneçam abertas “A aporia da temporalidade consiste
precisamente na dificuldade de manter as duas extremidades da cadeia: o tempo da alma e o
tempo do mundo” (RICOUR, 2010, v.3, p. 18-19). Diante do convite, Ricoeur afirma então que
é necessário que se vá até o fundo do impasse e reconhece que uma teoria psicológica e uma
teoria cosmológica do tempo se ocultam reciprocamente na própria medida em que se implicam
uma na outra.
Na busca pelo que Agostinho ignora, vai escutar então, Aristóteles. O filósofo grego dá
sua definição do tempo no livro IV da Física, dizendo que o tempo é relativo ao movimento
sem se confundir com ele. Aristóteles argumentou, antes de Agostinho, que percebe o tempo e
o movimento juntos e não que o tempo derivasse do movimento.
Ricoeur concentra sua análise da definição Aristotélica no ponto em que observa como é
decisivo o pensamento de que a relação entre o antes e o depois é numérica. Dizia Aristóteles
que o tempo era o número do movimento, segundo o antes e o depois. “Assim, Aristóteles pode
especificar que o importante para a definição do tempo não é o número enumerado, mas
enumerável, que é dito do movimento antes de ser dito do tempo.” (RICOUER, 2010, v.3, p.23).
Resulta então, diz Ricoeur, que a definição aristotélica do tempo não permite referência alguma
que fosse explícita à alma.
O diálogo de teorias e críticas intermediado por Ricoeur tem efeito didático para quem
procura elucidar questões de narrativa, como é o caso da presente pesquisa. É para além do mar
de questionamentos agostinianos e da racionalidade aristotélica exata e árida que ele nos coloca
quando, após debruçar-se sobre suas teorias, diz “Tenho para mim que Agostinho não refutou
Aristóteles e que sua psicologia não pode substituir uma cosmologia - pode apenas somar-se a
ela” (RICOEUR, 2010, v.3, p. 28). Entre a concepção aristotélica e a concepção agostiniana
não haveria uma transição pensável, mas um somatório de ideias acessível através de um salto.
Segundo Ricoeur, as dificuldades próprias às perspectivas de cada um fariam com que uma
estivesse condenada a ocultar a outra, mas são exatamente estas dificuldades que fazem que
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com que seja possível que elas se conciliem. Nem se deveria atacar o problema do tempo
somente pela alma nem somente pelo movimento.
A ambição do filósofo francês, que tem sempre em mente um pensamento reflexivo e
especulativo, é mostrar que a poética da narrativa contribui para juntar o que a especulação
separa. Ricoeur levanta a necessidade que a poética tem em valer-se tanto da cumplicidade
quanto do contraste entre a consciência interna do tempo e a sucessão objetiva. Esse somatório
de forças seria importante para a investigação das mediações narrativas entre a “concordância
discordante do tempo fenomenológico e a simples sucessão do tempo físico.” (RICOEUR,
2010, v.3, p.36).
Como compreende que confrontar Agostinho e Aristóteles não esgota as aporias do
tempo, Ricoeur continua sua análise embrenhando-se no pensamento de outras vozes. Coloca
o pensamento fenomenológico de Husserl e a abordagem transcendental de Kant lado a lado
para concluir que há ali um impasse comparável ao embate anterior, onde não é possível olhar
ao mesmo tempo o reverso e o anverso de uma mesma moeda. Logo depois, examina Heidegger
e seu conceito de que o tempo universal da astronomia e das ciências seria um tempo vulgar,
nivelando-o com as ênfases do tempo fenomenológico.
Durante o curso das discussões sobre as teorias que poderiam dar conta da configuração
do tempo na narrativa, Ricoeur alerta-nos que a “evolução literária” torna a tarefa do crítico
sempre rica em desafios. Ao deitar seu olhar sobre outras teorias o filósofo pensa que é preciso
percorrer outro caminho, o da hermenêutica, pois acredita que é pelo paradigma da linguagem
que ele será capaz de elucidar as questões que a narrativa contemporânea traz. O autor cita o
caso da teoria aristotélica: uma vez criada em uma época em que somente a tragédia, a comédia
e a epopeia eram “gêneros” reconhecidos, como poderia ser conveniente para gêneros que
surgiram posteriormente? E quanto ao romance, que transformou, nas palavras de Ricoeur, a
literatura num “imenso campo de experimentação, do qual todas as convenções foram cedo ou
tarde banidas”? (RICOEUR, 2010, v.2, p.11). O romance moderno parece carecer de uma
análise tão refinada e complexa quanto as técnicas narrativas usadas pelos seus autores ao
construí-lo. O argumento de Ricoeur é trabalhado ao longo de dois capítulos em que o autor
discute as teorias, as aplica na análise de alguns exemplos e compara visões de outros críticos.
Sobre as considerações acerca do romance advindas do trabalho de Ricoeur, David Pellauer,
seu ex-aluno, frisa:
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O que é mais importante sobre o romance, no entanto, é que ele nos leva a novos
desenvolvimentos de técnica narrativa por se tratar de um gênero que constantemente
luta para não ser reduzido a um conjunto fixo de convenções ao mesmo tempo que
confronta os leitores com a questão: estamos diante da ilusão ou da semelhança com
a realidade? (PELLAUER, 2009, p.107).

Jennifer Egan rompe com alguns desses limites anteriormente postos ao gênero romance.
A título de exemplo, é possível imaginar a tentativa de enquadrar a prosa de Egan na sequência
elementar de Claude Bremond4. Ricoeur comenta que essa sequência elementar deveria ser
utilizada para que se pudesse contar qualquer coisa e dependeria, basicamente, de três fases:
“uma situação abrindo para uma possibilidade, a atualização dessa possibilidade, o resultado da
ação” (RICOEUR, 2010, v.2, p.69). Já Volli (2007) explica que para Bremond, “Se não há
sucessão, também não há narrativa, mas somente descrição, dedução ou efusão lírica.” (VOLLI,
2007, p.113). Seria necessário generalizar ou mesmo simplificar os conceitos para que estes
pudessem servir à prosa de Egan. Se pensarmos na prosa da autora como capítulos
independentes ou mesmo analisar cenas isoladamente é possível aplicar as três fases de
Bremond. Tomemos como exemplo o último capítulo de VGS, que se inicia com Alex na sala
de Bennie tentando negociar uma oportunidade de trabalho. Há uma situação abrindo para uma
possibilidade “The long awaited brunch with Bennie Salazar was winding down” (p.343). [O
tão esperado almoço estava perdendo a energia] (p.304); a atualização dessa possibilidade, visto
que no decorrer do capítulo percebemos que Alex e Bennie entraram em um acordo para realizar
um trabalho:
But Alex had promised Bennie fifty parrots to create “authentic” word of mouth for
Scotty Hausmann’s first live concert, to be held in Lower Manhattan next month.
(EGAN, 2010, p.350)
[Mas Alex tinha prometido a Bennie 50 ‘papagaios’ para criar um autêntico ‘boca a
boca’ para a primeira apresentação ao vivo de Scotty Hausmann, marcada para o mês
seguinte em Manhattan]. (EGAN, 2011, p.309)

Finalmente temos o resultado da ação. Os “papagaios” de Alex foram bem sucedidos e,
no dia do show, uma multidão de pessoas comparece a uma região de Nova York para assistir
a um músico do qual ninguém houvera falado antes:
After the ninth or tenth Exchange of this kind, which happened somewhere around
Washington Square, it became clear to Alex that all of these people, the parents and
the kidless, the single and the coupled, gay and straight, clean and pierced, were on
their way to hear Scotty Hausmann. Every single one. The discovery swept over him

4

Claude Bremmond, Francês, estudioso de semiótica. Em seu trabalho Bremmond procurou estender a
morfologia do conto maravilhoso a vários outros gêneros, inclusive ao romance.
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in a surge of disbelief, followed by a rush of ownership and power – he’d done it,
Christ he was a genius at it. (EGAN, 2010, p.367)
[Depois da nona ou décima conversa desse tipo, ocorrida em algum lugar próximo de
Washington Square, ficou subitamente claro para Alex que todas aquelas pessoas, as
que tinham filhos e as que não tinham, as solteiras e as casadas, as gays e as héteros,
as limpas e as com piercing, todas estavam a caminho do show de Scott Hausmann,
Todas, sem exceção. Essa descoberta o submergiu com uma vaga incredulidade
seguida por uma inebriante sensação de propriedade e poder – era ele quem tinha feito
aquilo, nossa, ele era um gênio.] (EGAN, 2011, p.323)

Se, como acompanhamos no exemplo acima, é fácil identificar exemplos da sequência
elementar dentro de um capítulo, o mesmo não se pode afirmar sobre as ações da narrativa de
VGS como um todo. Como estabelecer um “desenrolar da intriga” se em um capítulo
acompanhamos ações de personagem na Nova Iorque dos anos 90 e no seguinte podemos estar
com outros personagens, em Mombaça, na década de 70? A tentativa de pensar a sequência de
Bremmond em uma obra onde não há apenas uma história a ser contada e em que vemos
personagens surgir e desaparecer sem prejuízo para a leitura pode revelar-se infrutífera.
Outro ponto enfatizado por Ricoeur (2010) acerca do romance moderno é que este
responde a uma demanda social – de um novo público de leitores - e que esta demanda é
rapidamente mutável. Nas palavras do crítico: “O romance moderno, efetivamente, anuncia-se
desde o nascimento como o gênero proteiforme por excelência (RICOEUR, 2010, v.2, p.13). É
exatamente por carregar características de um gênero novo que o crítico francês argumenta não
ser possível aplicar no romance o conceito de composição da intriga que era usado até então.
Segundo Ricoeur, o romance deveria esquivar-se de uma concepção de intriga que era
transposta do drama e da epopeia, dois gêneros já constituídos. Ao elencar alguns dos romances
que escaparam à vigilância acorrentada dos críticos e censores Ricoeur nos mostra que de
Shakespeare à Goethe, passando por Tolstoi, Balzac e Fielding há uma miríade de romancistas
que ousaram romper os tênues limites de gênero.
A forma como Jennifer Egan explora seus recursos narrativos e os procedimentos à que
ela recorre para lidar com o tempo são explorados no capítulo seguinte desta dissertação e
devem a maior parte de seu alicerce teórico à ampla discussão que Paul Ricoeur propôs.
Embora detenhamos nosso olhar sobre os aspectos temporais de VGS, é necessário deixar
claro que outras categorias narrativas terminam por fazer parte, ainda que de maneira
coadjuvante, de nossa análise. A noção de voz narrativa, por exemplo, é importante
especialmente devido a suas conotações temporais. Ricoeur (2010), na página 171 indaga, a
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propósito de nos fazer entender o que seria presente fictício, “Toda história narrada não é acaso
passado para a voz que narra?”. De fato, como autor de discurso, o narrador é capaz de
determinar o presente da enunciação. Logo, devemos levar em conta que, se alguém narra, o
fato já se passou.
Podemos considerar intemporal esse presente da narração se, como Käte Hamburger,
admitimos apenas uma espécie de tempo, o tempo ‘real’ dos sujeitos ‘reais’ de
asserções que se referem à ‘realidade’. Mas não há razão para excluir a noção de
presente fictício, quando admitimos que os próprios personagens são sujeitos fictícios
de pensamentos, sentimentos e discursos. [...] É esse presente fictício que atribuímos
ao autor fictício do discurso, o narrador. (RICOEUR, 2010, v.2, p.170)

Fica claro então que os personagens desenrolam o seu próprio tempo na ficção. Esse
tempo comporta passado, presente e futuro e também os deslocamentos temporais conseguidos
por meios de técnicas como o fluxo de pensamento ou prolepses. Frisamos que em vários
momentos nos referiremos à voz narrativa, tão somente com o intuito de esclarecer questões
temporais. Benedito Nunes corrobora com a ideia de Ricoeur (2010) ao afirmar que “cada vez
que você fala com alguém é agora que você fala, e agora é o presente da enunciação” (NUNES,
2003, p. 22), este agora é que funcionaria como eixo temporal, fazendo com que os eventos se
ordenassem a partir dele. Nunes destaca também que o leitor encontra este tempo presente
através da marcação dos dêiticos e consegue então determinar o ponto de vista da narrativa.
Quando pensa o mundo da ficção, Ricoeur o faz em contraponto com o mundo histórico,
estabelecendo a relação desses dois mundos com as aporias da temporalidade. Ele nos mostra
que dentro do tempo fictício há a libertação do narrador da obrigação que o narrador historiador
tem, de dobrar-se aos conectores específicos da reinscrição do tempo vivido no tempo cósmico.
“Personagens irreais, dir-se-á, têm uma experiência irreal do tempo.” (RICOEUR, 2010, p.
215). Quando diz irreal, está se referindo a, por exemplo, a experiência temporal do herói de
ficção, que não necessita estar referenciada no ao único sistema de datação possível que há no
calendário. O leitor não precisa, dentro da ficção, preocupar-se em buscar acompanhar uma
cronologia que siga sucessões e sequências porque cada experiência temporal fictícia cria seu
mundo, e cada um desses mundos é único, são limitações de um tempo imaginário
incomparável.
Essas características temporais trazem uma independência da ficção na exploração de
recursos do tempo fenomenológico que precisam ser inibidos na narrativa histórica, uma vez
que esta sempre lida com a preocupação de ancorar o que conta ao tempo cósmico. “A ficção,
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eu diria, é uma reserva de variações imaginativas aplicadas à temática do tempo
fenomenológico e a suas aporias” (RICOEUR, 2010, p. 216).
Em sua discussão intitulada “Os jogos com o tempo” (RICOEUR, 2010, v.2, p.103) o
conceito de composição da intriga é enriquecido pela introdução da ideia de que a narrativa tem
o poder de se desdobrar em enunciação e enunciado e o mundo do texto. No terceiro capítulo
do tomo II de Tempo e Narrativa, o autor deixa claro que a enunciação corresponde ao tempo
de narrar – tempo que o narrador leva para narrar algo, não importando se leva cinco páginas
para narrar um pensamento ou três parágrafos para comentar acontecimentos de um ano. – já o
enunciado é o próprio tempo narrado, o que foi contado de ficcional. Para o mundo do texto
fica a experiência fictícia do tempo, “projetada pela conjunção/disjunção entre o tempo que se
leva narrando (o tempo de narrar) e tempo narrado” (RICOEUR, 2010, v.2, p.130).
De acordo com Ricoeur, os jogos entre os diversos níveis temporais são um reflexo do
ato de configuração da narrativa, sendo possíveis, portanto, diversas “versões” deste jogo. Um
dos recursos que permitem alterações na enunciação e no enunciado são nada mais que o uso
dos tempos verbais.
Em primeiro lugar, não é sem razão que, em tão grande número de línguas modernas,
um mesmo termo designa o tempo e os tempos verbais, ou que as denominações
diferentes atribuídas às duas ordens conservem um parentesco semântico facilmente
percebido pelos locutores (é o caso, em inglês, entre tense e time; em alemão, a
alternância usual entre raízes germânicas e latinas, em Zeit e Tempus, permite
restabelecer sem dificuldade esse parentesco). (RICOEUR, 2010, v.2, p.125)

A investigação do autor demonstrou que ainda que o sistema de tempos mude de uma
língua para outra, este não se deixa derivar da experiência fenomenológica do tempo e da
diferenciação intuitiva que fazemos entre presente, passado e futuro. Em outras palavras, há
uma independência do uso dos tempos verbais em relação ao enunciado. O tempo verbal usado
para descrever um acontecimento não é necessariamente aquele em que se encontra a ação.
Chega-se rapidamente à conclusão de que o tempo verbal e a própria noção de presente não
passam de ficção. Pensar a narrativa como “contar algo” implicaria, por parte do narrador, no
uso do passado por excelência, mas não é o que faz a literatura. O uso dos tempos verbais está
à serviço da criatividade de cada autor. Desde os que usam o tempo futuro para descrever o que
um personagem pensou até presente contínuo para falar de ações já descritas anteriormente na
narrativa.
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O recurso de colocar na fala, ou mesmo no fluxo de consciência do personagem, um
discurso em que diferentes tempos verbais se mesclam pode ser a pista para que o leitor
decodifique a voz narrativa, capte qual foi o realce dado pelo autor à cena e seja capaz de fruir
de uma melhor experiência fictícia. Ao entrar em contato com o mundo fictício o leitor concorda
que existe, naquela narrativa, um outro mundo que não o seu. “É nesse mundo projetado que
moram os personagens que aí realizam uma experiência do tempo, tão fictícia quanto eles, mas
que não deixa de ter um mundo como horizonte.” (RICOEUR, 2010, v.2. p. 129)
O fragmento a seguir mostra como Jennifer Egan soube utilizar-se deste recurso em sua
obra. A voz narrativa é do personagem Rob, no único capítulo com narração em segunda pessoa
– intitulado “Out of Body” (Fora do Corpo) exatamente pela sensação transmitida pela opção
da segunda pessoa em detrimento da primeira. A cena conta com mais dois personagens que
conversam à beira de um rio em Nova Iorque. O jogo com o tempo é perceptível na descrição
da sensação que Rob tem de estar em um túnel do tempo, onde, “apenas por um segundo” ele
tem outra percepção de realidade e vê a si mesmo olhando para o passado.
You stand together at the river’s edge, looking out, the least patches of old snow piled
at your feet. “Look at the water”, Drew says. “I wish I could swim on it.” After a
minute he says, “Let’s remember this day, even when we don’t know each other
anymore.”
You look over Drew, squinting in the sun, and for a second the future tunnels out and
away, some version of “you” at the end of it, looking back. And right then you feel it
– what you’ve seen in people’s faces on the street – a swell of movement, like an
undertow, rushing you toward something you can’t quite see.
“Oh, we’ll know each other forever,” Bix says. “The days of losing touch are almost
gone.” (EGAN, 2010, p.232)
[Vocês ficam em pé na beira do rio, olhando para longe, com os últimos pedaços de
neve velha empilhados a seus pés.
- Olhem essa água – diz Drew. – Eu queria poder nadar nela. – Dali a um minuto, ele
torna a falar. – A gente vai se lembrar deste dia mesmo quando não se conhecer mais.
Você olha para Drew, apertando os olhos por causa do sol, e por um segundo o futuro
é sorvido para longe por um túnel, e no final desse túnel uma versão estranha de você
está olhando para trás. E é então que você sente: aquilo que viu no semblante das
pessoas na rua, uma onda de movimento que parece uma maré subterrânea, impelindo
você na direção de algo que não consegue ver muito bem.
- Ah, a gente vai se conhecer para sempre – diz Bix. – A época em que se perdia
contato praticamente acabou.] (EGAN, 2011, p.198)

A autora, no trecho acima, além de valer-se da imagem icônica do túnel do tempo,
também faz, na fala de Drew, alusão ao rio de Heráclito. Ao manifestar o desejo de nadar
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naquelas águas o personagem evoca o fluxo permanente das coisas a que o filósofo de Éfeso se
referia. Logo depois o jogo temporal continua: o futuro parece irromper de uma hora para outra
quando Drew diz que eles lembrarão daquele dia mesmo quando não se conhecerem mais.
Como se a passagem do tempo pudesse anular o fato deles haverem se conhecido um dia. Em
resposta, o personagem Bix, apesar de não parecer tão profundo quando o anterior, também se
remete ao futuro para dizer que a época em que as pessoas perdiam contato acabou (um futuro
que conversa com a época presente ao lançamento do livro, em que pode-se encontrar qualquer
um que acesse um computador ou celular). Mais adiante ele comentará que, de alguma forma,
através do computador, todos sempre terão acesso a todas as outras pessoas e a possibilidade
de perder contato é que nos parecerá estranha.
O jogo dos tempo verbais do trecho supracitado foi usado para nos colocar em sintonia
com a depressão de Drew. O personagem, imerso na doença que já é chamada de mal do século,
não é capaz de encontrar-se e olha para a água como se procurasse a si mesmo. A água, assim
como o tempo, não é capaz de dar a Drew nenhuma segurança. Os aspectos de fugacidade e a
instantaneidade do tempo e do rio ampliam a sensação ruim do personagem. À ele só resta a
tentativa de projetar o futuro.
Ter em mãos o uso dos tempos verbais como mais um procedimento narrativo engrandece
uma obra literária e a diferencia de uma narrativa histórica ou um artigo jornalístico, por
exemplo. Nas palavras de Ricoeur, “(...) os tempos verbais estão a serviço dessa produção de
sentido.” (RICOEUR, 2010, v.2, p.129). Nunes (2003) também vai nos dizer, ainda acerca dos
tempos verbais, que apesar do tempo verbal ser o tempo que, por excelência, assinala que há
narrativa, isto não implica dizer que exista um compromisso da narrativa com o passado. O
filósofo brasileiro dá como exemplo a ficção científica e as distopias, que são narradas no
passado.
Voltando a Ricoeur, no que diz respeito à ordem em que os acontecimentos estão
dispostos na narrativa, é importante destacar o que diz o teórico sobre a anacronia. O uso de
prolepses, analepses e suas combinações é capaz de criar distorções na duração de cenas,
aumentar ou diminuir a velocidade com que os fatos são narrados. Quando o narrador ou uma
personagem completa a narrativa de um acontecimento justapondo-o ou comparando-o com um
evento antecedente ou até, como faz Egan, com um evento futuro, isso não é um acaso narrativo.
Presta-se ao significado final do conjunto da obra literária. Enquanto uma analepse pode servir
a elucidar as causas de um episódio, uma prolepse é capaz de autenticar (como que
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confirmando) uma narrativa do passado na medida em que é testemunha de um evento que dele
se originou. O trecho a seguir é um exemplo de uma dessas prolepses. No quarto capítulo de
VGS, em que Lou e sua família estão em um safári, o leitor tem acesso a informações que,
cronologicamente, só estariam acessíveis com uma pequena viagem no tempo.
But Charlie does know her father. He’ll marry Mindy because that’s what winning
means, and because Mindy’s eagerness to conclude this odd episode and return to her
studies will last until precisely the moment she opens the door to her Berkeley
apartment and walks into the smell of simmering lentils. (EGAN, 2010, p.93)
[Mas Charlie conhece o pai. Ele se casará com Mindy, porque é isso que significa
vencer, e porque a pressa de Mindy em concluir aquele estranho episódio e voltar aos
estudos durará exatamente até o instante em que ela abrir a porta de seu apartamento
em Berkeley e sentir o cheiro das lentilhas no fogo.] (EGAN, 2011, p.83)

A cronologia das narrativas é enaltecida com o uso destes recursos. Quando deixamos de
acompanhar uma narrativa como algo que tem começo meio e fim justapostos para a entrada
em In media res ganhamos inúmeras possibilidades de efeito narrativo. O romance moderno,
com sua polifonia e a total liberdade cronológica favorece as alegorias do tempo. No momento
em que o leitor tece a linha cronológica, conforme avança a leitura, o tempo torna-se
personificado. Os personagens de VGS referem-se ao tempo como se falassem de uma entidade
sempre à espreita. Entidade que lhes mostra verdades, pune e envergonha a maioria deles.
Quando Ricoeur termina sua trilogia, aponta que a narrativa tem a capacidade de refigurar
o tempo através de seus recursos internos exatamente porque a ficção tem a capacidade de
multiplicar as experiências de eternidade. Essa multiplicação das experiências-limite de tempo
e narrativa ficcional é possível quando lembramos que cada obra tem seu mundo próprio e é
sempre em um mundo diferente que o tempo se deixa ultrapassar pela eternidade. “Em nenhum
outro lugar comprova-se melhor a função da ficção, a de servir de laboratório para experiências
de pensamento em número ilimitado.” (RICOEUR, 2010, v.3 p. 458).

3.2

Outras contribuições de cunho teórico
Em Hans Meyerhoff (1976), temos uma explanação bastante didática sobre o tempo na

literatura, capaz também de jogar luz sobre vários pontos identificados na obra de Egan.
Meyerhoff comenta sobre os aspectos de sucessão, fluxo e mudança temporais para nos mostrar
que não há experiência humana sem um índice temporal ligado a ela. Meyerhoff, ainda no inicio
de O tempo na Literatura, trata de explanar em que medida pretende tratar o tempo - como algo
híbrido, nem ciência, nem literatura, nem psicologia.
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Ao colocar o homem como vítima da sucessão e da mudança temporais o autor dialoga
com Heráclito, que traz a metáfora do homem que jamais entra no mesmo rio duas vezes.
Imagens que sugerem fluxo, como rio, mar, voo ou transformação, são trabalhadas pelo teórico
como pistas do modo como devemos ler nas entrelinhas dos romances. Pistas essas, que não
descartamos ao vasculhar a obra em análise. A metáfora de Heráclito aparece na obra de Egan
de forma bem aparente no capítulo dez, em que Rob morre afogado no East River e de uma
maneira mais sutil quando, no mesmo rio, Scotty fisga um peixe, que depois deixa sobre a mesa
de Bennie.
‘You’re giving me a fish?’ Bennie said. ‘That’s a fish?’
‘Striped bass. I caught it in the East River this morning’ […]
‘Thanks Scotty’, he said. ‘I appreciate the thought, I really do. But a fish is bound to
go to waste, here in my Office.’ (EGAN, 2010, p.114)
[- Você está me dando um peixe? – perguntou Bennie. – Isto aqui é um peixe?
- Um robalo. Pesquei no East River hoje de manhã. [...]
- Obrigado, Scotty – disse ele. – Agradeço a lembrança, agradeço mesmo. Mas aqui
no meu escritório este peixe está fadado a ir para o lixo.] (EGAN, 2011, p.101)

Se Bennie não sabia o que fazer com o peixe, sabia menos ainda como lidar com o que a
visita do antigo amigo representou – a passagem do tempo. Ainda sobre a metáfora da água,
temos o olhar de Jocelyn para a piscina da casa de Lou. É através dela que sabemos que 20 anos
se passaram. Piscina esta onde ela, secretamente, deseja jogar o agora moribundo Lou e livrarse da sensação de ter desperdiçado tanto tempo de sua vida.
My arms ache. I reach underneath Lou’s hospital bed, I have it up and over so He
slides into the turquoise pool and the IV needle tears out of his arm, blood spinning
after it, feathering in the water and turning a kind of yellow. […] I open my eyes. No
one has moved. Lou is still crying, searching the pool with his blank eyes. (EGAN,
2010, p.103)
[Levo a mão até debaixo da cama de hospital de Lou e a levanto, fazendo-o escorregar
para dentro da piscina azul-turquesa e fazendo a agulha de medicação intravenosa ser
arrancada de seu braço, espirrando sangue em seu rastro, manchando a água e
deixando-a com um tom amarelado. [...] Abro os olhos, ninguém se mexeu. Lou
continua chorando, vasculhando a piscina com os olhos vazios.] (EGAN, 2011, p.92)

Um conceito que está em Meyerhoff e mereceu atenção por ser utilizado em nossas
análises é a ideia do “presente plausível”. De acordo com o teórico, o presente plausível é uma
unidade muito mais extensa, como um dia ou uma noite inteira. É mais do que poderíamos
supor por um “momento presente”. Temos a representação do que enquadramos como um
presente plausível em nosso objeto de pesquisa, uma vez que os capítulos situam-se em sua
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maioria no presente, mesmo que dentro de uma narrativa que vai e volta no tempo. Percebemos
que o uso do presente plausível faz parte da composição narrativa de Egan em busca de uma
melhor experiência fictícia do tempo.
A análise identificou também eventos trazidos à tona através da memória. A personagem
Sacha tem diferentes momentos de sua vida revividos num presente que só existe através da
memória do narrador de cada capítulo. O capítulo, “Good-bye, My Love” nos mostra a busca
de Ted, tio de Sacha, pela sobrinha, através de Nápoles, em um tempo que sabemos ser anterior
aos capítulos em que ela já apareceu. Já a apanhamos falando ter trabalhado na indústria musical
(primeiro capítulo), citando a queda das torres gêmeas (segundo capítulo) e na faculdade, em
Nova Iorque (capítulo 10). É no presente de Nápoles, através das ações e também da memória
de Ted, que Sacha aparece mais uma vez:
These conversations went on for hours. Ted had the uneasy sense that the child was
spinning them out as a way of filling the time, distracting them both from whatever
was going on inside that house. And this made her seem much older than she really
was, a tiny little woman, knowing, world-weary, too accepting of life’s burdens even
to mention them. (EGAN, 2010, p.252)
[Essas conversas duravam muitas horas. Ted tinha a incômoda sensação de que a
menina as prolongava como forma de preencher o tempo e distrair ambos do que
estava acontecendo dentro da casa. E isso a fazia parecer bem mais velha do que na
realidade era, uma mulherzinha em miniatura, sábia, experiente, que aceitava os fatos
da vida a tal ponto que sequer os mencionava.] (EGAN, 2011, p.213)

Meyerhoff nos diz que esses são os momentos de verdadeira eternidade: “A eternidade
significa a ausência de tempo, não o tempo infinito – uma qualidade da experiência que está
além e fora do tempo físico.” (1976, p.48). Segundo o autor, a recordação não se situa no tempo
na medida em que não parece ter qualquer data ou índice temporal ligado a ele. A recordação
pode explodir na consciência em qualquer tempo ou lugar e a qualidade do que é lembrado – o
conteúdo da recordação – é preservada em seu estado original, imune à passagem e às
devastações do tempo físico. Neste sentido, a recordação adquire a qualidade de uma “essência
eterna”.
O tema das recordações e a menção que vários teóricos da literatura fazem à obra de
Marcel Proust nos fez, antes de tudo, refletir acerca da alusão direta que Egan faz à obra e ao
autor de Em busca do tempo perdido ao utilizar uma passagem desta em sua epígrafe. Em
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entrevista ao jornalista português José Mario Silva5, a autora admite a influência mas adverte
que não pretendeu fazer uma releitura ou modernização da obra de Proust. Segundo Egan a
epígrafe é tão somente uma homenagem que prestou ao autor que a fez pensar sobre a passagem
do tempo e suas consequências. Com efeito, enquanto Proust desenvolve sua obra a partir do
ponto de vista de um personagem e traz forte carga de nostalgia, Egan muda o foco do
protagonismo da história a cada capítulo e não exatamente de nostalgia, mas de reflexos, efeitos
do tempo sobre os personagens. Sendo assim, nos abstivemos, no presente trabalho, de uma
tentativa de traçar paralelismos ou contrastes entre as obras de Egan e Proust.
Outros filósofos também se dedicam a explorar o tema do tempo. Temos, por exemplo,
André Comte-Sponville que em O ser-tempo (2000), retoma e sintetiza várias das aporias sobre
o tempo para chegar à conclusão de que o tempo é a presença do ser. “O tempo é presença do
ser, na medida em que muda; o presente é o ser do tempo, na medida em que permanece.”
(p.141). Comte-Sponville concorda também que o presente é um rio de acontecimentos “Não
que o tempo carreie os acontecimentos, mas é os próprios acontecimentos, em seu curso, em
seu devir” (p.98). O filósofo argumenta ainda que o presente sentido pelo indivíduo é mais do
que um rápido momento, é a perenidade de um presente:
Dizemos que o presente sucede ao passado, assim como o futuro sucederá ao presente.
Esse pensamento não é um erro. É a verdade que o tempo, tal como aparece à
consciência espontânea, que supõe a memória. É o tempo para nós. Porque é
evidentemente verdade que hoje sucede ao que chamamos de ontem, assim como a
quarta batida do relógio sucede à terceira. A ilusão não está na sucessão; ela está na
ideia, que acrescentamos ao mundo, de que essa sucessão seria a adição de um
presente a um passado, quando ele não passa da adição do presente a ele mesmo, isto
é, sua continuação. (COMTE-SPONVILLE, 2000, p.68-69)

A percepção da passagem do tempo é algo tão particular e única para cada indivíduo
exatamente porque o tempo dos relógios é de pouca serventia para nossa consciência. O fluxo
de pensamento e assimilação da realidade foge a metrificação da passagem do tempo
cronológico. O tempo dos relógios rege as ações da sociedade, mas é incapaz de limitar o ser
humano. O que é “muito tempo” para alguém não o é para outro. Memórias e sentimentos não
contam com prazo de validade e os efeitos do tempo, embora acumulativos, são diferentes para
cada pessoa.

5

A íntegra da entrevista consta nos anexos deste trabalho.
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Da mesma forma, também encontramos em Ivan Domingues (1996) em O Fio e a Trama,
obra que dialoga com Ricoeur (2010) ao falar sobre o tempo, comentários sobre a
impossibilidade do homem de assistir a ação de Cronos de outra maneira que não impassíveis
e resignados. No quarto capítulo de VGS encontramos justamente um personagem de nome
Chronos, que parece ter sido colocado na narrativa exatamente como alegoria da ação do tempo.
A cena de Chronos, da qual falaremos mais adiante, é emblemática na medida em que
personifica o tempo e mostra que suas ações escapam aos apelos humanos. Domingues também
contribui com a noção de efêmero e o desejo de imortalidade que identificamos na obra em
análise.
De acordo com Domingues talvez falte ao homem a intuição do efêmero, visto que está
sempre buscando elementos de permanência. O homem procura pontos fixos, tentando atar-se
à eternidade. Segundo Domingues a humanidade deixa de aproveitar o que é realmente
inexorável ao perder boa parte da vida procurando abrigo contra a ação corrosiva do tempo.
Todas estas questões terminam por angustiar ainda mais o ser, que busca explicações que deem
sentido à sua existência.
Em seu paralelo com a obra de Ricoeur (2010), Domingues (1996) comenta brevemente
o caminho trilhado em Tempo e Narrativa (2010) para entender o tempo pelo caminho da
hermenêutica. Domingues comenta que embora Ricoeur, ao trabalhar as aporias do tempo não
as tenha vencido, conseguiu lançar luz na questão dos paradigmas da linguagem ao assimilar o
tempo da história ao tempo da narrativa
Domingues apresenta também uma crítica à visão simplista do tempo, tomada pelos mais
modernos. “O que caracteriza a experiência do tempo é seu lado trágico” (DOMINGUES, 1996,
p. 18), diz o filósofo. Podemos tomar como exemplo, em VGS, a festa para as celebridades,
comandada por La Doll, em que absolutamente tudo deu errado e tornou-se inesquecível a ponto
das pessoas ostentarem as cicatrizes como prova de que lá estiveram:

Her arms had a lovely tan, although a scatter of raw pink patches marred the skin
above one wrist. Scars. Dolly stared at them. “Kitty, are those...” She faltered. “On
your arms, are they...?”
“Burns,” Kitty said. (...) “I made them myself,” Kitty said. (EGAN, 2010, p. 171-172)
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[Kitty tinha um belo bronzeado nos braços, embora uma constelação de manchinhas
rosadas e recentes maculasse a pele acima de um dos pulsos. Eram cicatrizes. Dolly
as encarou.
- Kitty, isso são... - Ela interrompeu a pergunta no meio. - No seu braço, são...
- Queimaduras - disse Kitty (...) - Fui eu mesma que fiz - disse ela.] (EGAN, 2011, p.
148)

No trecho acima vemos que a personagem Kitty marcou propositalmente seus braços com
as “provas” de que teria estado na fatídica festa no passado. Apropriou-se do trágico para
simular uma condição social que ela não tinha. As queimaduras são a prova de que as pessoas
estiveram naquela festa e agora ela as possui e entra artificialmente para um seleto grupo de
pessoas com um passado em comum.
Já para pensar as relações que o ser humano estabelece entre si e com a passagem do
tempo nos valemos das ideias do sociólogo polonês Zigmunt Baumam (2001) em sua obra
Modernidade Líquida. O autor explora a temática do esfacelamento das relações e das certezas
que ancoravam boa parte dos valores do homem. Bauman nos faz perceber que o sujeito
contemporâneo é fragmentado em sua identidade e tem suas relações diluídas pela falta da
solidez das instituições que outrora garantiam sua visão de futuro e sua estabilidade emocional.
Baumam fala em sua obra da “história do tempo”, contando como o homem estabelecia
sua relação com o tempo acompanhando tanto o fluxo da natureza quanto da sua rotina de
trabalho. O tempo era seccionado e vivido de acordo com as necessidades humanas ou de
trabalho. No momento da história em que ele chama de tempo pesado, a vida era posta em uma
rotina rígida que favorecia as certezas sobre qual momento e local era de trabalho e quais eram
de vida íntima. Era o momento do modelo Ford, o fordismo, onde as equipes de trabalho das
empresas seguiam seus turnos rígidos, com local demarcado para que cada indivíduo executasse
seu trabalho.
No modelo seguinte, chamado por Baumam de modelo Microsoft não há mais certeza e
segurança. O ser humano contemporâneo não tem um local fixo de trabalho, não está preso a
horários - o que significa que está, virtualmente, pondo suas 24 horas do dia a serviço - e pode
nem mesmo saber quem é seu patrão. É o funcionário de console, que não tem mesa, não usa
papel e está sempre trabalhando, como Lulu, personagem que aparece no distópico último
capítulo de VGS.
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Na modernidade líquida analisada e criticada por Bauman o homem sofre por ainda
procurar solidez onde não há mais nada em que possa agarrar-se. O tempo, que já não é por ele
contado e segmentado, escorre por entre seus dedos como um líquido. Não apenas não há mais
fábricas do estilo fordista, mas também a própria noção de carreira mudou. O mundo que não
oferece mais segurança alguma é o palco do sofrimento de Bennie e Scotty, que aprenderam a
trabalhar com música guiados por certos princípios e veem a modernidade tirar-lhes o chão sob
os pés.
A falta ou a frouxidão dos laços entre os seres humanos é, segundo o sociólogo, fonte de
um mundo onde impera o encontro de estranhos. Começando pela falta de apego ao lugar onde
se vive ou ao trabalho e terminando dentro mesmo das famílias. Estranhos que se juntam em
momentos tão intensos quanto fugazes que, por vezes, possa nunca mais se repetir. Durante o
show que dá o clímax do último capítulo de VGS uma multidão de pessoas se encontra para
partilhar da música da qual apenas ouviram falar via redes sociais. Estão a serviço da cadeia de
produção musical que as juntou ali a pretexto de conhecer a música de Scotty.
A visão negativa do capitalismo mostra o quanto o software desvalorizou a ideia anterior
de espaço. Modernidade Líquida discute a criação deste mundo virtual onde as múltiplas
possibilidades favorecem apenas aqueles que podem deslocar-se em pouco tempo. Leva
vantagem, na busca por fazer render as vinte e quatro horas do dia, aquele que pode fazer uso
de um helicóptero ao invés de um carro, por exemplo. Se antes a noção de riqueza era entendida
como acumulação de capital, hoje estaria mais próxima da capacidade de ser flexível e resiliente
dentro de uma sociedade que entrou no ciclo interminável do consumo. “No mundo líquido
manda quem é instantâneo.” (BAUMAN, 2001, p. 138).
Ao delinear painel do homem urbano que temos hoje, Egan dialoga com o pensamento
de Bauman (2001), procurando entender os efeitos que as novas tecnologias e práticas do
mundo moderno têm sobre o homem. O foco no indivíduo, algo que a narrativa traz em muitos
pontos, diz respeito também à forma como o homem tem lidado com as mudanças de percepção
sobre o tempo e o espaço. Bauman explica que o ser humano tende a sofrer por ter de
forçosamente passar de uma concepção sólida de tempo, onde o dia a dia era feito de um
intercalar de rotinas, para uma realidade moderna onde as fronteiras antes existentes entre
trabalho, família e lazer não estão mais aparentes. O que era sólido tornou-se líquido,
impossível de ser retido. Não há mais certezas e os personagens demonstram o sofrimento com
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este novo modelo de vida em sociedade, onde não há mais segurança seja nas relações de
trabalho, seja nas fraternas.
Finalizamos esta revisão da literatura escolhida para dar conta do tratamento do tempo
com a noção clara de que existem vários caminhos a explorar, o que foi apresentado é um
recorte de interpretações que serve ao propósito atual. O tema do tempo é vasto e, como foi
percebido, não há como esgotá-lo já que, como diz Heidegger, “o tempo é a categoria básica da
existência.” (apud MEYERHOFF, 1976, p.25). As ações humanas são medidas e categorizadas
em minutos, horas, dias meses e anos e o tempo está atrelado a qualquer ação que envolva o
homem. A noção do existir, desde o momento do nascimento, é atrelada a uma contagem de
tempo, que é relembrada por toda a vida. Existir (estar vivo e não morto) é a diferença entre
estar ou não na contagem de tempo que define os momentos de vida e morte.

37

UMA PAUSA ANTES DO FIM:
Aspectos do tempo em “A visit from the goon squad”

4

LAYANA CUNHA

DESCONSTRUINDO O BRUTAMONTE
Este capítulo traz a análise da referida obra e, tendo o tempo como categoria base para a

análise, discute os vários enfoques usados pela autora para remeter-se à problemática do tempo
na vida do indivíduo contemporâneo. Trataremos do tempo desde a narrativa, passando pela
sua percepção através de alguns personagens. Dedicamos um subcapítulo para a análise da
passagem em que Chronos aparece personificado em um personagem, pontuaremos de que
forma o tempo é visto como entidade cruel ou redentora e, por último, tratamos da influência
musical que atravessa a narrativa e se faz imperiosa na composição dos dois últimos capítulos.
Cabe aqui uma ligeira explanação acerca da obra em análise. Tendo como pano de fundo
o meio musical, a história de um grupo de pessoas é contada ao longo de 13 capítulos separados
em A e B, como nos lados dos antigos discos de vinil. A parte A vai até o capítulo seis e
concentra os eventos mais antigos. O último capítulo da parte A funciona muito bem como
transição para a parte seguinte, que tem um número maior de capítulos abordando a etapa mais
velha dos personagens. A simboliza o ponto de partida dos personagens e B o que eles se
tornaram após o tempo agir sobre eles. Logo depois, o próprio capítulo sete é intitulado “A to
B” e vemos Bosco, o guitarrista da banda que alavancou a carreira de Bennie, lutar para lançar
um novo disco homônimo ao capítulo.
Fora da ordem cronológica tradicional, o leitor percorre cerca de 50 anos na história de
personagens que têm seus caminhos cruzados uns pelos outros e acompanha as mudanças que
o tempo provoca nos personagens, na cena musical, na tecnologia, nos costumes e no espaço.
Personagens que, a princípio, parecem não ter grande função, aparecem como protagonistas em
outro capítulo, retratando um outro intervalo de tempo.
Para compreender quais eventos vieram antes e quais se passaram depois é necessário que
se leia os 13 capítulos. A organização temporal dos capítulos passa a ser tarefa de cada leitor e
é feita conforme a leitura avança. Os acontecimentos e o impacto da passagem do tempo sobre
os personagens mostram-se mais importantes do que a organização linear de uma linha do
tempo. As experimentações de Egan chegam a um ponto determinante para a narrativa quando
somos postos diante de um capítulo elaborado em formato de telas do software “Power-Point”.
É uma narrativa da qual não se pode responder facilmente a indagações sobre qual seja
seu herói ou seu vilão, ou mesmo sobre que história se conte. A única resposta possível para
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uma pergunta objetiva e simples seria a de que Egan escreveu sobre o tempo. Interpretar a
narrativa VGS é ter em mente que os personagens estão ali para que se perceba as implicações
da passagem do tempo, para uma reflexão sobre a inflexibilidade e o destino comum que ele
impõe a todos os seres.

4.1

A narrativa entrecortada e seus saltos no tempo
Uma das características marcantes de VGS é a falta de um encadeamento cronológico

entre os capítulos, o que por si só não é novidade alguma na literatura. A prosa de Jennifer Egan
se diferencia por aparentar ter uma “linha do tempo” caótica, em que os capítulos parecem estar
dispostos sem nenhuma intencionalidade, quando na verdade, ao fim da leitura verifica-se que
cada capítulo está exatamente onde deveria. O encadeamento dos capítulos de VGS está
formado de modo a provocar o reconhecimento das cenas e personagens no momento exato a
não antecipar nem quebrar a tensão que reveste a história dos personagens.
Romances que usam do artifício da “troca-de-tempo” em maior grau qualquer que
seja, trocam constantemente o seu lócus; cada episódio é tratado como um presente
ficcional, ou da forma que Henry James preferiu chamá-lo, “uma ocasião
discriminada”, sem referência à posição temporal que ocupe quando relacionada com
qualquer outro episódio. (MENDILOW, A.A., 1972, p. 107)

Não há, a princípio, marcadores explícitos de tempo onde o leitor possa se agarrar e
estabelecer uma cronologia. Poder-se-ia supor que a este modo de narrar vai contra as ideias de
Comte-Sponville (2000) no que diz respeito à adição de um presente a outro presente, formando
assim uma trama a que chamamos de tempo. Pelo contrário, desde o início, a narrativa de VGS
dá sinais de que tudo o que está ocorrendo com seus personagens é fruto de ações anteriores e
pode implicar em resultados futuramente. O que o leitor não tem pronto acesso é do ponto
cronológico exato do presente narrativo de cada capítulo.
Ao abrir o capítulo um, somos colocados em meio a uma história contada em uma sessão
de análise. A data em que a história se passa é desconhecida, a data ou ano da sessão com o
médico, igualmente. A narração em terceira pessoa da história de Sasha e sua cleptomania são
responsáveis por trazer tensão à banal situação que se desenrola ali - um jantar de primeiro
encontro de um casal – e faz com que a falta de datas, anos ou outras marcas de tempo fiquem
em segundo plano:
Postwallet, however, the scene tingled with mirthful possibility. Sasha felt the waiters
eyeing her as she sidled back to the table holding her handbag with its secret weight.
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She sat down and took a sip of her Melon Madness Martini and cocked her head at
Alex. She smiled her yes/no smile. “Hello”, she said.
The yes/no smile was amazingly effective.
“you are happy”, Alex said.
“I’m always happy”, Sasha said. “Sometimes I just forget”. (EGAN, 2010, p.6)
[Depois da carteira, porém, a cena toda pulsava com interessantes possibilidades.
Sasha sentiu o olhar dos garçons quando estava andando de volta para a mesa e
segurava a bolsa com seu peso secreto. Sentou-se, tomou um gole de seu Melon
Madness Martini e inclinou a cabeça para Alex. Sorriu seu sorrido de sim/não.
- Olá – disse ela.
O sorrido de sim/não era espantosamente eficaz.
- Você está feliz – disse Alex
- Eu estou sempre feliz – disse Sasha. – É que às vezes eu esqueço.] (EGAN, 2011,
p.11)

Sasha é protagonista do primeiro capítulo e é apresentada em meio à ação, sem muitas
características as quais o leitor possa ter acesso para imaginá-la. Fios ruivos, um ex-patrão da
área musical, um loft em Tribeca e um problema moralmente reprovável. É tudo de que dispõe
o leitor. É pouco para criar um vínculo maior com o personagem. É um ponto em que não
sabemos ainda se Sasha será dona do protagonismo da história ou a antagonista de uma história
que se desenrolaria dali.
Aos poucos, o leitor percebe que esta não é uma narrativa de protagonistas, vilões ou
mocinhos. Além de não ser possível ater-se a uma linha do tempo, é inútil apegar-se a uma
personagem sob pena de ficar vários capítulos sem notícias. Há personagens que aparecem em
uma única cena – como Alf, primo de Sasha - e outros que gravitam na história de outros
personagens além da sua própria – como Bennie e Sasha - Também não há como estabelecer
um ritmo ou voz narrativa uniforme. Seguem-se alguns capítulos em terceira pessoa (sete do
total de treze), outros em primeira (cinco) e um em segunda pessoa.
O leitor que porventura sinta necessidade de estabelecer uma “linha do tempo” para
compreender a história precisa de atenção e paciência para abastecer-se de informações à
medida que a narrativa fornece dados. Ocorrerá que mesmo empreendendo este esforço, o
resultado será uma linha do tempo estimada, de etapas, não de datas precisas. Situação que nos
evoca a modernidade líquida tratada por Bauman (2001), já que estamos diante de uma
cronologia que parece escorrer pelos dedos, impedindo que se dê algo como certo até que se
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acabe a leitura. No mundo moderno - líquido - nada mais é feito para durar e a única certeza
que se tem é a de que tudo pode mudar a qualquer momento. Nossa preocupação em entender
quais acontecimentos precedem ou sucedem um determinado capítulo ou evento tem apenas
objetivos práticos para a pesquisa.
Egan parece fugir de datas explícitas, seus personagens não as utilizam, preferindo
expressões como “naquela tarde”, “cinco dias depois”, “duas semanas depois desse dia”. Para
a construção de uma linha do tempo é preciso estar atento a detalhes que estão espalhados em
seus treze capítulos e esta não é a finalidade nem a necessidade do leitor comum. Em uma
primeira leitura, a sensação de que um fato ocorreu antes ou após outro é suficiente para o
entendimento da narrativa. “La Doll had met with ruin on New Year’s Eve two years ago.”
(EGAN, 2010, p.161). [A ruína de La Doll tinha ocorrido na noite de ano novo dois anos antes.]
(EGAN, 2011, p.140). Este trecho está no capítulo oito e seria uma data bastante precisa, não
fosse pelo fato de que não nos é informado em que ano a narrativa se encontra. Para formação
de sentido nos basta saber que, quando quer que seja aquele presente, os acontecimentos são
influenciados pelo que se passou há dois anos.
As figuras normalmente utilizadas para se falar em “tecer a trama do tempo” evocam uma
linha imaginária por onde o autor constrói a fluidez da narrativa. Em VGS não estamos em uma
linha do tempo nem muito menos “desenrolando um novelo”, uma vez que a autora não parece
estar tecendo apenas uma só trama. Mais adequado seria a imagem de um emaranhado - o tempo
simultâneo - com partes colocadas em alturas diferentes. A medida em que a leitura avança, o
leitor aprende a lidar com esse emaranhado e deixa de sentir-se perdido, uma vez que não se
permite mais levar pela esperança de uma continuidade no capítulo seguinte.
A falta de datas e marcas de tempo precisas é atravessada pelas expressões de marcação
temporal como “mais tarde”, “naquele verão” “começou como sempre começa”, conforme
citamos anteriormente, e nos remete à Meyerhoff (1976), que afirma não haver nenhuma
experiência humana que não tenha um índice temporal ligado à ela. Ao fazer a opção de narrar
fora da ordem cronológica a autora precisou estabelecer um elo temporal mínimo entre um
capítulo e outro. Ainda que o leitor seja capaz de preencher lacunas para continuar
acompanhando a narrativa, foram necessárias algumas pistas que denunciam em que ponto da
história uma cena ou outra se passa. Ao “esconder” as datas e marcações explícitas, Egan
chamou ainda mais a atenção do leitor para a questão do tempo.
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Um exemplo é a tentativa de estimar a idade da personagem Sasha. O capítulo de abertura,
da qual ela é foco, não entrega absolutamente nada sobre sua idade. Sabe-se apenas, a partir
dele, que ela não é uma idosa, nem criança ou adolescente. Para estimar sua idade e em que ano
cada etapa da narrativa se passa é preciso guardar dados que estão espalhados entre os capítulos.
No capítulo dez, temos a história de Rob, que tenta superar o vício em drogas e nutre uma
paixão platônica por Sasha. Ao contar sua história Rob nos deixa inferir que o ano seja 1993,
por causa de uma alusão à uma viagem que os amigos fizeram sem ele para a posse de Bill
Clinton.
When you were back in Tampa, recovering, they took a Greyhound to Washington,
D.C., for the inauguration and stayed up all night and watched the sun rise over the
Mall, at which point (they both say) they felt the world start to change under their feet.
(EGAN, 2010, p.219)
[Quando você estava em Tampa, se recuperando, eles foram de ônibus a Washington
para a posse, passaram a noite em claro e viram o sol nascer sobre o National Mall, e
nesse momento (ambos dizem) sentiram o mundo começar a mudar bem debaixo dos
seus pés.] (EGAN, 2011, p187)

Neste trecho o recurso utilizado para marcar o tempo – a posse de um presidente - é sutil,
mas facilmente verificável por se tratar de um dado que Ricoeur (2010) aponta como parte da
história monumental. Os cenários naturais e construídos das grandes cidades, as figuras de
autoridade e de poder, seus monumentos, pontes, parques e marcos geográficos constituem a
história monumental dos espaços. “Essa história monumental, por sua vez, secreta o tempo
monumental, do qual o tempo cronológico é apenas a expressão audível” (RICOEUR, 2010,
v.2, p.184), diz o crítico sobre o Big Ben que marca o tempo em Mrs. Dalloway. Os marcadores
do tempo monumental estão presentes na narrativa como o inverso do tempo vivo. Se na
referida obra de Virgínia Woolf o tempo vivo e íntimo percebido pela experiência de Clarissa
e Septimus era distendido em relação aquele dia que se passava, em VGS temos marcas
monumentais que, quando levadas em conta, nos ajudam a situar a história em um tempo
cronológico.
É no mesmo capítulo dez que sabemos que Sasha está iniciando a faculdade e ainda não
havia completado 21 anos. “Now, a freshman, she was almost twenty-one.” (EGAN, 2010,
p.220). [Agora, com quase 21 anos, era caloura da faculdade] (EGAN, 2011, p.188). Com estas
duas informações, ao entrar no capítulo seguinte, em que Ted, tio de Sasha, vai a Itália para
supostamente procurá-la, é mencionado que a personagem fugiu de casa aos 17 anos. Se o leitor
considerar a posse que os personagens assistiam como a do primeiro mandato, seria o ano de
1993. Sendo assim, ela teria fugido de casa em 1989 e é possível arriscar que as ações do
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capítulo onze teriam lugar no ano de 1991, pois o tio só sai em busca da sobrinha dois anos
depois de sua partida.
Essas marcações derivadas do tempo monumental poderiam levar a crer que seria
plausível que as contas “batessem” ao final da narrativa. Seria então normal que a idade da
personagem ou o ano em que a ação do último de sua aparição, fosse algo certo como uma
operação matemática. No entanto não é o que ocorre em VGS. Quando chegamos ao último
capítulo podemos apenas estimar que Sasha está próxima da meia idade e apenas identificar a
década, mas não o ano precisamente. Quando o autor usa como ponto de referência um dado
histórico poderíamos supor que esses acontecimentos datados ou datáveis arrastam o tempo da
ficção para o espaço de gravitação do tempo histórico. Porém Ricouer (2010) vai dizer que o
que ocorre é o contrário:
Pelo mero fato de o narrador e seus heróis serem ficcionais, todas as referências a
acontecimentos históricos reais são despojadas de sua função de representância no
tocante ao passado histórico e se alinham ao estatuto real irreal dos outros
acontecimentos. Mais precisamente, a referência ao passado e a própria função de
representância são conservadas, mas de um modo neutralizado, semelhante aquele
com que Husserl caracterizava o imaginário” (RECOEUR, 2010, v3, p. 218)

Marcar a idade de um personagem ou o ano em que ocorre determinada ação não é
imperioso para o entendimento da narrativa e este procedimento a que Egan recorre, de dar
apenas pistas vagas, é suficiente para o fluxo de leitura. Ricoeur (2010) nos mostra que “rejeitar
a cronologia é uma coisa; recusar todo princípio substitutivo de configuração é outra” (v.2,
p.43) e afirma também que não há como uma obra ficcional dispensar toda e qualquer
configuração. Logo, podemos pensar no tempo em VGS como fragmentado, caleidoscópico ou
mesmo apontar suas lacunas, visto que em alguns momentos a “conta não fecha”, mas jamais
negar que ali existe um tempo que transcorre para todos os personagens.
O décimo terceiro capítulo revela que os capítulos anteriores (talvez à exceção do décimo
segundo) dão conta do passado dos personagens. Filhos crescidos, tecnologia avançada,
personagens mais velhos e a mudança da cena musical para um paradigma mais próximo da
ficção científica são a prova inconteste de que tudo o que foi lido anteriormente pertence ao
passado da experiência fictícia do tempo. Sabendo ser este o último capítulo e tendo em mente
que nenhuma dos anteriores mostrou cronologia mais avançada, é por volta de 2025 que vemos
as últimas ações dos personagens.
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O fluxo temporal usado por Egan, em que há uma série de presentes para os quais o leitor
transporta-se livremente através da imaginação, só permite uma unificação em um único eixo
temporal quando pensamos que há uma sobreposição de presentes. Essa sobreposição é que
nos puxa para frente, quando estamos vendo os personagens mais velhos, e nos leva para trás,
quando diante de capítulos que mostram a juventude desses personagens. Os personagens de
VGS tem cada um a sua consciência do tempo, que está durante toda a narrativa variando entre
as preocupações com o futuro, a avaliação sofrida que fizeram no passado e aqueles que estão,
no presente, às voltas com o fantasma da finitude humana. “Cada personagem tem a tarefa de
gerar sua própria duração” (RICOEUR 2010, p. 224).
Ainda seguindo o pensamento de Meyerhoff (1976), este, ao comentar que o homem é
vítima da sucessão e da mudança temporais, nos esclarece também mais uma nuance que
permeia nossa necessidade de situar os personagens em um calendário: O espaço dos
personagens é nada menos que Nova Iorque, Mombaça, São Francisco e Los Angeles Seus
bairros, paisagens e cultura, especialmente o distrito de Manhattan, são citados constantemente:
Here’s how it started; I was sitting on a bench in Tompkins Square Park reading a
copy of Spin I’d swiped from Hudson News, observing East Village females crossing
the park on their way home from work and wondering (as I often did) how my exwife had managed to populate New York with thousands of women who looked
nothing like her but still brought her to my mind […]. (EGAN, 2010, p 105)
[Começou assim: eu estava sentando em um banco no Tompkins Square Park e lia um
número da Spin que tinha roubado na banca Hudson News, olhando as mulheres no
East Village atravessarem o parque a caminho do trabalho e pensando em como minha
ex-mulher havia conseguido povoar Nova York com milhares que não se pareciam
em nada com ela mas mesmo assim traziam a sua lembrança.] (EGAN, 2011, p 94)

Ao ter como espaço cidades tão conhecidas, citando suas ruas e bairros, Egan nos fornece
ocorrências do “tempo monumental” como citar a queda das torres gêmeas, construção de
arranha céus em uma região em crescimento ou a paisagem de Nápoles, na Itália. A partir das
relações entre o que o leitor sabe ter acontecido na realidade e os fatos citados pelos
personagens, é possível estabelecer senão uma data, mas ao menos uma época aproximada do
calendário em que o evento teria se dado. A partir do exemplo supracitado, em que Scotty
decide visitar o escritório de Bennie no capítulo X’s and O’s, podemos destacar também o uso
de um meio de comunicação do mundo real – a revista Spin, disponível nos Estados Unidos
desde 1985 – dando suporte a um produto da ficção que é a entrevista com Bennie sobre a banda
Conduits.
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A narrativa impulsionada pelos diferentes pontos de vista que nos são mostrados a cada
capítulo nos dá a possibilidade de nos deslocarmos para o presente narrativo a cada “parada”.
Assim como na experiência humana, a passagem do tempo na narrativa de VGS só nos
surpreende após o próximo salto temporal. Ricoeur (2010) nos atenta para o quanto a noção de
voz narrativa é importante para quem entra em contanto com o texto literário, na medida em
que “Como autor de discurso, o narrador determina de fato um presente – o presente da narração
– tão fictício quanto a instância de enunciação narrativa.” (v.2, p.170).
A cada etapa dos 50 anos que são cobertos pela narrativa é conservada a impressão de
presente. O salto narrativo não se dá em flashbacks porque não acompanhamos um fio condutor
ou um só ponto de vista. A cena de abertura do livro, em que Sasha está no divã de análise, é
tomada por nós como presente, para logo adiante ser redefinida como futuro, já que no terceiro
capítulo apanhamos Bennie – a quem ela se refere como chefe – ainda muito jovem e
funcionário de uma loja de discos. Basta entrar no capítulo seguinte para que se perceba que na
verdade as ações dos três primeiros capítulos são “o futuro” em relação ao que é narrado no
quarto capítulo do safári do qual Lou, sua família e seus colegas participam na África. Quando
Lou surge novamente na narrativa, já está velho, doente e sozinho no mesmo apartamento das
grandes festas de outrora. Uma de suas antigas namoradas, ao visitá-lo, já conta 43 anos e só
sabemos que este capítulo não se refere ao futuro mais distante que a narrativa nos traz ao
compará-lo com os demais.
O presente da enunciação funciona assim como um eixo temporal provisório – uma vez
que é deslocado a cada capítulo – a partir do qual ordenamos os outros eventos da narrativa.

4.2

Chronos e o leão
Em pleno safári pela África a narrativa nos apresenta, no quarto capítulo, nada menos que

um personagem chamado “Chronos”. Nome proveniente da mitologia, Cronos era um dos titãs
do Olimpo, filho da terra e do céu, e representa o tempo. De acordo com a mitologia, Cronos
tem por muito tempo o reinado sobre o Olimpo e, mesmo quando destronado pelo próprio filho
Zeus, vive pela eternidade no Tártaro.
As representações de Saturno (Cronos) não são muito consistentes; de um lado, dizem
que seu reino constituiu a idade de ouro da inocência e da pureza, e por outro lado,
ele é qualificado como um monstro, que devorava os próprios filhos. (BULFINCH,
2006, p. 17)
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A referência ao tempo não reside somente no nome dado ao personagem. Verifica-se,
através de suas ações e do significado do que os outros falam para ele, que o Chronos de VGS
aparece como metáfora do próprio tempo. O tempo cronológico, que foi desfeito dentro da
narrativa analisada, é medido e contado pela humanidade pelos relógios e calendários, tem a
peculiaridade de ser o mesmo para todos. Seu caráter de irreversibilidade não deixa nenhuma
esperança de retorno. É uma flecha que aponta em uma só direção. A aparição do referido
personagem está envolvida em uma peripécia que muda totalmente o ritmo do que se
desenvolvia em cena ali.
A ação que se desenrola no início capítulo em questão é centrada em Lou, sua namorada
e seus filhos e nos dá um panorama das relações de Lou com seus filhos. Há um realce por
sobre a situação dos filhos que ali estão, fruto de mais um dos casamentos desfeitos de Lou, e
da namorada Mindy, retratada como uma jovem que procura desesperadamente por segurança
financeira. É a síntese das relações líquidas que Bauman (2001) descreve. Lou arrasta consigo
os filhos, que sofrem a falta da mãe e Mindy procura alguma solidez na situação financeira, já
que nos laços amorosos ela sabe ser impossível.
Apresentado como baixista de uma das bandas de Lou, Chronos é citado pela primeira
vez exatamente no início da cena analisada mais adiante.
Next to Albert, in the shotgun seat, Chronos is ranting about animals. He’s the bassist
from the Mas Hatters, one of Lou’s bands, and has come on the trip as Lou’s guest
along with the Hatters’ guitarist and a girlfriend each. These four are locked in a
visceral animal-sighting competition. (EGAN, 2010, p.76).
[Ao lado de Albert, no banco do carona, Chronos reclama dos animais. Ele é o baixista
do Mad Hatters, uma das bandas de Lou, e viajou a convite deste último junto com o
guitarrista do Hatters e as respectivas namoradas. Os quatro estão obcecados com uma
competição visceral de observação de animais.] (EGAN, 2011, p.69).

Dentro de um jipe típico de safári o guia de turismo para na floresta a fim de observar um
grupo de leões que aparentava profundo relaxamento após abater uma zebra. A situação
aparentemente favorável os leva a desligar o jipe e dar asas à curiosidade através da observação
e de fotos. Os personagens estão, durante um tempo, na posição de meros expectadores do que
a vida selvagem apresenta. Competem entre si pelo melhor olhar sobre a cena. Quem ali souber
observar a vida com mais apuro, quem ousa mais, é admirado pelos outros e isso faz com que
o personagem que leva o nome do tempo se destaque.
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Por alguns parágrafos a cena tem seus personagens separados em dois níveis: os que ficam
em pé com meio corpo para fora do teto panorâmico do jipe e os que continuam sentados. Esta
situação possibilita um flerte entre a namorada de Lou e Albert, o guia do safári.
She expects Albert not to turn again, but he does, leaning over the back of his seat, his
eyes meeting hers between the children’s bare legs. Mindy feels a jolt of attraction
roughly akin to having someone seize her intestines and twist. She understands now
that it’s mutual; she sees this in Albert’s face. (EGAN, 2011, p.78).
[Ela imagina que Albert não vá tornar a virar, mas ele o faz, inclinando-se para trás
por sobre o encosto do banco e encarando-a nos olhos por entre as pernas nuas das
crianças. Mindy sente um golpe de atração mais ou menos como se alguém tivesse
agarrado seus intestinos e torcido. Entende então que a atração é mútua: pode ver isso
na expressão de Albert]. (EGAN, 2010, p.71).

A possibilidade do desenvolvimento de uma narrativa centrada na traição de Mindy e um
provável triângulo amoroso vai crescendo quando Albert deixa de acompanhar com o olhar o
que seus clientes estão fazendo para falar com Mindy. Quando há um nível de tensão onde
Albert ousa confessar a Mindy que ela o está “deixando maluco” a cena é atravessada pelas
primeiras ações de Chronos, descrito como rápido, imprevisível e sorrateiro - adjetivos
comumente usados também para descrever o tempo. O personagem desiste de olhar os leões
através do teto do carro e é mais rápido do que Lou, posicionando-se à janela. É durante o
furtivo flerte entre Albert e Mindy que inicia-se a passagem que ilustra toda a metáfora do
personagem: “– Chronos, you crazy fuck, get back in here” (EGAN. 2010, p.79). [– Chronos,
seu doido, volta aqui porra.] (EGAN, 2011, p.72), é a reação de Lou ao ver que o amigo saiu
do jipe despreocupadamente em direção aos leões.
As reações das pessoas que tentam fazer com o que amigo volte em segurança é a esperada
diante do perigo. Atentando-se para as expressões usadas pelo grupo para tentar provocar o
instinto de sobrevivência em Chronos, percebe-se que estas evocam o discurso dos que se
debatem contra a inexorável passagem do tempo. A fala de Albert é representativa: “Walk
backward. Albert says, with hushed urgency. – Backward, Chronos, gently” (EGAN, 2010,
p.79). [Para trás – diz Albert com um sussurro urgente. - Anda para trás, Chronos, devagar
(EGAN, 2011, p.72)]. Os apelos são inúteis. Chronos, tal como o tempo cronológico que ele
representa, não volta atrás e ignora totalmente a voz dos colegas.
O clímax da cena é o momento em que uma das leoas ataca o personagem. O pulo ágil de
felino a coloca por cima de Chronos, mas não o deixa em perigo por mais que alguns segundos.
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É a leoa que sucumbe ao tempo ao virar alvo do tiro disparado por Albert. A mais nova das
crianças dá início a um diálogo emblemático:
“Is Chronos dead?” Rolph asks flatly.
“I’m sure he’s not,” Mindy says.
“Why isn’t he moving?”
“The lion is on top of him. See, they’re trying to pull her off. He’s probably fine under
there.”
“There is blood on the lion’s mouth,” Charlie says.
“That’s from the zebra. Remember she was eating a zebra?” (EGAN, 2010, p.80)
[- O Chronos morreu? – pergunta Rolph com uma voz neutra.
- Tenho certeza que não – responde Mindy.
- Por que ele não está se mexendo?
- A leoa está em cima dele. Está vendo? Eles estão tentando tirar. Provavelmente está
tudo bem lá embaixo.
- Tem sangue na boca da leoa – diz Charlie.
- É da zebra. Ela estava comendo a zebra, lembra?] (EGAN, 2011, p.73)

Ao assegurar a Rolph que Chronos não morreu, Mindy fala com a certeza dos que sabem
ser impossível matar o tempo. O tempo continua a existir, mesmo quando parece “não se
mexer” tal como o baixista debaixo do cadáver pesado do animal. A duplicidade de sentidos
entre as falas direcionadas ao personagem e à percepção humana sobre o tempo cronológico
nem mesmo é sutil: a autora já parte dali para a situação seguinte, em que Chronos se gaba de
sair vitorioso. Vitorioso como o tempo sempre será.
Não é de se espantar que na cena seguinte, após citar sua aparição do bar, a autora
abandone o personagem. Chronos, o baixista, não é mais citado por todo o livro. Sua história
não é revivida em nenhum flashback, não há descendentes seus e nem menção ao episódio dos
leões. Distante apenas dois parágrafos da cena citada acima, a narrativa faz uma prolepse de
um parágrafo em que espia o encontro dos integrantes do safári dali a trinta e cinco anos e nem
mesmo aí Chronos é citado. Seu apagamento sugere que sua função na história foi mesmo a de
personificar o tempo e talvez por isso mesmo sua ausência - enquanto humano -passe
despercebida. De toda forma, o tempo, tanto o cronológico quanto o das emoções e experiências
humanas está latente em toda a obra.
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O caráter desprendido de responsabilidade e afoito pela aventura acima de tudo volta
nosso pensamento para o Cronos mitógico, que acredita ser possível controlar o destino e
devora todos os seus descendentes. Para o tempo das emoções humanas não há o controle rígido
do relógio, neste plano o homem pode vencer o tempo. Já no plano real, onde o tempo conta
seus minutos indiscriminadamente para todos os mortais, Cronos sairá sempre vitorioso.
Meyerhoff (1976) comenta este aspecto negativo que a “tirania do tempo” tem para os
seres humanos, o qual o Chronos de VGS de relaciona, lembrando que a progressão inexorável
do homem é rumo à morte. A ideia de um aspecto negativo poderia ser aliviada pela existência
de algum aspecto positivo, no entanto, de acordo com Meyerhoff a falta de uma resposta
positiva que balanceasse esta equação é uma característica da nossa contemporaneidade. Para
encontrar uma resposta positiva à passagem do tempo é preciso que se olhe para outras partes
da narrativa de VGS. Não será Chronos o responsável por trazer à tona este aspecto.

4.3

O tempo visto como entidade cruel e redentora
Ainda no título do livro a autora equipara o tempo a um “esquadrão de brutamontes”,

lançando pistas sobre a forma predominante pela qual a passagem do tempo é percebida pelos
seus personagens. Suas trajetórias ao longo da narrativa mostram que, ainda que para uns
poucos, a passagem do tempo possa ter sido benéfica, a maioria sente o peso dos anos
acompanhado de sentimentos como arrependimento, nostalgia, angústia, frustração, ansiedade
e melancolia.
A ideia de tempo para os seres humanos tem várias facetas. Basta que observemos, por
exemplo, os termos Chronos e Kairos aplicados a esse tema. O tempo Chronos é medido,
categorizado seja em dias, meses e anos ou mesmo em ciclos. Contamos desde segundos e horas
até primaveras, luas, colheitas, infâncias, e através desse eterno contar percebemos o tempo que
se passou e o que poderá vir. Em VGS os personagens são acossados pelo tempo quando olham
para trás. É o resultado do que fizeram e a reflexão sobre como usaram o tempo que se passou
que termina por materializar-se nos brutamontes que os atormenta.
Enquanto o tempo físico se traduz com mensurações precisas, que se baseiam em
estalões unitários constantes, para o cômputo da duração, o psicológico se compõe de
momentos imprecisos, que se aproximam ou tendem a fundir-se, o passado indistinto
do presente, abrangendo, ao sabor de sentimentos e lembranças, “intervalos
heterogêneos incomparáveis”. Bem diferente é a ordem objetiva do tempo físico, que
se apoia no princípio da causalidade, isto é, na conexão entre causa e efeito, como
forma de sucessão regular dos eventos naturais. (NUNES, 2003, p. 19)
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O tempo Kairos é entendido como sendo o tempo da consciência, o tempo da alma,
impossível de ser medido, posto que é sentido de modo único para cada indivíduo. Na tradução
do grego, é o momento oportuno, o tempo certo. Kairós é o tempo que não pertence a Chronos,
portanto, não pode ser cronometrado. Ele simplesmente acontece, sem previsibilidade ou hora
marcada. A singularidade do tempo Kairos é a de coexistir com o tempo cronológico da mesma
forma que dele prescinde. Não é preciso mais que uma fração de segundo para que a mente faça
uma digressão e revisite prazerosos eventos passados ou elabore mirabolantes planos para o dia
seguinte. Kairos tem o tempo do sentimento e pode fazer com que toda uma trajetória seja
resumida em um piscar de olhos. Basta um gesto, um objeto, um odor e podemos ler várias
páginas de fluxo de pensamento de um personagem enquanto esse atravessa uma rua, por
exemplo. Foi assim, com o gatilho de apenas uma palavra, que Bennie mergulhou em suas
memórias durante uma reunião de trabalho:
It was when that memory overcame Bennie (had the words “sisters” brought it on?):
himself, squatting behind a nunnery in Westchester at sunrise after a night of partying
– twenty years ago was it? More? Hearing waves of pure, ringing, spooky-sweet sound
waft into the paling sky: cloistered nuns who saw no one but one another, who’d taken
vows of silence, singing the Mass. (…) Even now, Bennie could hear the unearthly
sweetness of those nuns’ voices echoing deep in his ears. (EGAN, 2010, p 23)
[Foi então que a lembrança dominou Bennie ( teria sido a palavra “irmãs”?): ele viu a
si próprio agachar atrás de um convento em Westchester enquanto o dia raiava depois
de uma noite de esbórnia – fazia o quê, uns vinte anos? Mais? Agachado e escutando
ondas de um som puro, cristalino e assustadoramente melodioso se erguerem rumo ao
céu cada vez mais claro: eram freiras enclausuradas entoando a missa, freiras que não
viam ninguém a não ser umas às outras, freiras que tinham feito voto de silêncio. (...)
Até hoje, Bennie podia ouvir a doçura transcendental das vozes daquelas freiras
ecoarem bem no fundo de seus ouvidos.] (EGAN, 2011, p 25)

Bennie por alguns instantes deixou de prestar atenção ao que estava seu redor. Todos os
seus sentidos focaram na sensação que uma simples lembrança evocou. E foi esse sentimento
que motivou sua decisão acerca do que estava em pauta no presente. O segundo capítulo,
intitulado The Gold Cure é uma sucessão de digressões intercaladas à ação do tempo presente
desse personagem. Através delas o leitor conhece mais seus problemas, anseios, angústias e
aspirações.
Nesse ponto da narrativa o presente em que se encontra Bennie é o de alguém que
alcançou o sucesso profissional pelo talento com a música. Porém ressente-se de ter se rendido
ao sistema capitalista ao vender seu selo fonográfico para uma multinacional. Ao não ter mais
o controle total sobre os músicos que agencia, ele se vê obrigado a entregar para o público uma
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música que considera pasteurizada, sem vida. Suas críticas são ferrenhas, mas estão encerradas
em sua cabeça:
He worked tirelessly, feverishly, to get things right, stay on top, make songs that
people would Love and buy and download as ring tones (and steal, of course) – above
all, to satisfy the multinational crude-oil extractors he’d sold his label to Five years
ago. Bennie knew that what he was bringing into the world was shit. (…) An aesthetic
holocaust! Bennie knew better than to say this stuff aloud. (EGAN, 2010, p 26).
[Ele trabalhava de forma incansável e febril para que tudo desse certo, para seguir
tendo sucesso, para produzir canções que as pessoas amassem, comprassem e
baixassem (e pirateassem, claro) como toques de celular – acima de tudo, para
satisfazer à multinacional extratora de petróleo bruto para a qual tinha vendido seu
selo cinco anos antes. Mas Bennie sabia que o que estava dando ao mundo era uma
merda. (...) Um holocausto estético! Bennie sabia que jamais poderia dizer essas
coisas em voz alta. (EGAN, 2011, p 27-28)].

Bennie, ao rejeitar as novas gravações de música reflete uma concepção tradicional para
com a arte. Ele valoriza o tradicional ao exaltar a qualidade do antigo em detrimento das novas
produções. Walter Benjamim (1994) em ensaio onde trata da obra de arte na era de sua
reprodutibilidade técnica nos diz que “Mesmo na reprodução mais perfeita, um elemento está
ausente: o aqui e agora da obra de arte, sua existência única, no lugar em que ela se encontra”
(BENJAMIN, 1994, p. 167). A nostalgia de Bennie é acerca do modo artesanal e apaixonado
com que se fazia música. Ele procura nas gravações atuais a essência humana, a “aura” da obra
de arte. O que mais o deprime é a transformação pela qual a música passa ao ser levada para
uma plataforma digital.
Mais do que um valor de autenticidade, para Bennie, a música chega ter valor de culto.
Para curvar-se à modernidade, já no último capítulo, precisará ter chegado ao fundo do poço.
Já na meia idade e com uma nova família para sustentar, ele deixa de lado o apego à tradição e
passa a viver conscientemente da reprodutibilidade maciça da obra de arte. Apesar de no seu
íntimo ser saudoso de uma época em que a música era como um totem, esculpido e significado
parte a parte, o personagem entra de cabeça na era da obra “montável” e rapidamente
consumida.
A transição de músico punk para produtor musical deixou marcas no personagem. Ele
procura no passado as respostas para sua inquietude e seu fracasso como homem. É como se ao
esquadrinhar o que se passou fosse possível encontrar a chave, o momento em que tudo
começou a dar errado para ele.
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A nostalgia de Bennie e de outros personagens ao longo da trama nos coloca face à ação
do tempo. A forma usada pelos personagens para se referir ao tempo é a mesma usada para se
falar de entidades metafísicas como deuses ou seres inatingíveis. Como se o tempo tivesse a
prerrogativa de escolher entre ser cruel com algumas pessoas e benevolente com outras.
O saudoso Bennie chega a repreender a si mesmo por flagrar-se nutrindo saudades do
passado. Em seu ponto de vista, o indivíduo tomado pela nostalgia está fadado ao fracasso:
He remembered his mentor, Lou Kline, telling him in the nineties that rock and roll
had peaked at Monterey Pop. They’d been in Lou’s house in LA with its waterfalls,
the pretty girls Lou always had, his car collection out front, and Bennie had looked
into his idol’s famous face and thought, You’re finished. Nostalgia was the end –
everyone knew that. (EGAN, 2010, p. 42).
[Lembrou-se de seu mentor, Lou Kline, dizendo-lhe nos anos 1990 que o auge do rock
and roll tinha sido o festival Monterey Pop. Os dois estavam na casa de Lou, em Los
Angeles, cheia de cascatas e garotas bonitas que Lou sempre tinha por perto, com sua
coleção de carros em frente à casa, e Bennie tinha olhado para o rosto famoso de seu
ídolo e pensado: Você acabou. A nostalgia era o fim da linha – todo mundo sabia
disso.] (EGAN, 2011, p. 41).

Quando alcançamos o décimo terceiro capítulo e nos deparamos com um Bennie que
deixou para trás toda a realidade que o consumia, podemos perceber que a questão do tempo
está agora angustiando alguém mais jovem: Alex. Retratado como um adulto em dificuldades
profissionais, Alex era a companhia de Sasha na narrativa do primeiro capítulo e reaparece nos
últimos momentos para ajudar Bennie em sua tentativa de se reerguer. O agora sexagenário
produtor musical propõe que Alex use seus conhecimentos sociais e tecnológicos para
convencer algumas pessoas a avalizar um lançamento musical. Alex sofre e se desgasta em
dilemas éticos por se considerar “purista” e é preciso que Bennie e sua assistente, Lulu,
expliquem para ele como o mercado funciona naquela realidade.
Os argumentos usados pela dupla para convencer Alex a fazer algo antiético são
calcados em comparações temporais. Justificam que não mais adianta ser puro, que sua ética
nada valerá porque o tempo mudou o mercado fonográfico. Bennie aborda o assunto segundo
sua vivência: “It’s not about sound anymore. It’s not about music. It’s about reach. That’s the
bitter fucking pill I had to swallow” (EGAN, 2010, p. 346) [A questão não é a música. É o
alcance. Foi essa a pílula amarga que tive de engolir.] (EGAN, 2011, p. 306). Já Lulu, muito
mais nova, aposta na estratégia de mostrar a Alex que comprar opiniões não teria um viés tão
maléfico. Quando ele a questiona sobre a existência ou não de algo inerentemente errado no ato
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de dizer que acredita em algo em troca de dinheiro ou na possibilidade de fazer isso às claras,
ela o surpreende:
- Those metaphors - ‘up front’ and ‘out in the open’ – are part of a system we call
atavistic purism. AP implies the existence of an ethically perfect state, which not only
doesn’t exist and never existed, but it’s usually used to shore up the prejudices of
whoever’s making the judgments. (…) - “Inherently wrong” Gosh, that’s a great
example of calcified morality. (…) - Look, if I believe, I believe. Who are you to
judge my reasons? (EGAN, 2010, p. 355)
[- Essas metáforas, “às claras” e “abertamente”, fazem parte de um sistema que a gente
chama de purismo atávico, entende? O PA supõe a existência de um estado eticamente
perfeito, que não apenas não existe nem jamais existiu, mas que em geral é usado para
sustentar os preconceitos de quem está emitindo juízo. (...) - “Inerentemente errado”
Que ótima metáfora de moralidade calcificada. (...) - Olha aqui, se eu acredito,
acredito e pronto. Quem é você para julgar meus motivos?] (EGAN, 2011, p. 312313)

O contraste entre a antiga forma de fazer sucesso e a nova é tão impactante para Alex
que este se põe a refletir como chegou ao ponto de aceitar tal proposta de trabalho.
Rememorando alguns fatos, o personagem tenta entender em qual ponto de sua trajetória ele
passou de profissional confiável a alguém que ele considera corruptível. Seu olhar para o
passado se assemelha ao de Bennie anos antes. O resultado de sua reflexão, porém, foi mais
pragmática:
Alex didn’t know. He didn’t need to know. What He needed was to find fifty more
people like him, who had stopped being themselves without realizing it. (EGAN,
2010, p 352)
[Alex não sabia. Não precisava saber. O que precisava era encontrar mais cinquenta
pessoas iguais a ele, que tivessem deixado de ser elas mesmas sem perceber” (EGAN,
2011, p 310)]

O impacto sentido por Alex é a constatação do que Bauman (2001) expressou como
sendo uma das maiores características da modernidade, o “mundo líquido”, em que nada mais
está dado como certo e qualquer coisa pode ser capitalizada – opiniões, gostos, conhecimento
e amizades. Quando Alex começa seu trabalho para Bennie ele escolhe cinquenta contatos entre
seus 15.896 amigos virtuais. Bauman comenta que a facilidade que temos hoje para conectarse a alguém é tão grande quanto a praticidade alcançada para desfazer-se de uma amizade –
basta apertar delet. Quando a narrativa estava focada no fim dos anos setenta, Rhea não leva
mais que dois parágrafos para nomear e descrever toda sua turma e os amigos mais íntimos.
No passado, Rhea consegue dar a cada amigo uma característica, ressaltando-se que
aqueles aos quais ela lançava adjetivos menos elogiosos não eram, naquele momento, passíveis
de serem descartados de sua convivência. Ela convive pessoalmente com cada um deles e essa
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vivência ocorre dentro de um grupo de amigos. O que a personagem vivia eram amizades com
relações negociadas passo a passo, onde a convivência era um jogo entre impor e ceder, como
qualquer interação real. Já em contraponto, as amizades de Alex são, em sua maioria, virtuais
e prescindem dessa convivência. Para elencar as qualidades que Alex precisava a fim de
escolher seus cinquenta alvos ele precisou criar um algoritmo que o possibilitasse destacar o
“alcance” - quão bem relacionados e respeitados eram os amigos -, a “necessidade” – O quanto
precisavam de dinheiro -, e a “corruptibilidade” - o quão passíveis eram de vender essa
influência -, de cada um.
A ideia da modernidade líquida é confirmada mais uma vez quando Alex se dá conta
que seu algoritmo mostra a ele mesmo como tendo grau zero de “corruptibilidade”, sendo que
ele aceitou o negócio de Bennie. Não há mais certezas e mesmo algo que pareça sólido (no caso
de Alex a percepção sobre si mesmo) pode escorrer, liquidamente, das mãos a qualquer
momento.
Bauman (2001) nos diz que há certo maniqueísmo no capitalismo líquido, como a
utilização da imagem de personalidades renomadas para passar credibilidade ou mesmo certa
autoridade nos produtos e serviços que estão à disposição para o consumo. Exatamente o que
Alex promove ao valer-se do falso testemunho das pessoas para alavancar o show de Scotty.
Logo, nada mais natural que o estratagema de Alex tenha dado certo: milhares de pessoas
comparecem ao show produzido por Bennie, criando uma cena tensa para os que encabeçaram
tudo. O clímax fica por conta de Scotty, que apegado ao passado, custa a entender que a plateia
naquele momento não entenderia seu ato de cancelar uma apresentação como demonstração de
personalidade do artista.
4.3.1 A percepção de passagem do tempo para os personagens mais velhos
Os capítulos em que a narrativa concentra-se em retratar as peripécias de Lou são
permeados pela presença do tempo como um algoz. Lou Kline é um produtor musical famoso,
agenciador de várias bandas de rock, com situação financeira muito boa. Sua vida pessoal é
entrelaçada ao trabalho e sua mente percebe a si próprio como importante e indestrutível.
Lou não teme nada nem a ninguém. Entra e sai de relacionamentos amorosos com muita
facilidade, usa drogas e envolve-se com uma adolescente e sua turma sem que isso o afete em
praticamente nada. Só o tempo foi capaz de detê-lo e, embora Lou negasse, o personagem
sempre soube que a foice do tempo não o pouparia. Lou carrega uma representação da velhice
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como algo a ser evitado, negado, escamoteado. É a representação que reflete o sistema de vida
da sociedade ocidental, onde tudo é pensado para as camadas jovens da população. Na
modernidade líquida, as últimas etapas de vida do ser humano são vistas como uma
oportunidade de vender produtos que prometam resgate de juventude, viço e força.
Em uma conversa com Rhea Lou se gaba de ser invencível, embora termine
implicitamente revelando seus medos:
I go, Do you even remember being our age?
Lou grins at me in my chair, but it’s a copy of the grin he had at dinner. I am your age,
he goes.
Ahem, I go. You have six kids.
So do I,he goes. He turns his back, waiting for me to disappear. I think, I didn’t have
sex with this man. I don’t even know him. Then he goes, I’ll never get old.
You’re already old, I tell him. (EGAN, 2010, p. 64)
[Você se lembra de quando tinha a nossa idade?, pergunto.
Lou sorri pra mim, sentada na cadeira, mas é uma cópia do sorriso que exibia no jantar.
Eu tenho a sua idade, diz ele.
Aham, respondo. Você tem seis filhos.
É, tenho, diz ele. Vira-se de costas, esperando que eu desapareça. Eu penso: Não
transei com esse homem. Eu sequer o conheço. Então ele diz: Eu nunca vou
envelhecer.
Você já é velho, digo.] (EGAN, 2011, p. 60)

De acordo com Rhea, Lou deve ter por volta de 43 anos de idade, já que ela o compara
ao próprio pai. Quarenta e três anos pode ser metade de uma vida humana e seria talvez
precipitado julga-lo como velho. Contudo, Rhea, naquele momento, tem em suas mãos a
juventude e é a partir da ocorrência do novo que passamos a chamar o pré-existente de velho.
Rhea não tem dúvidas de que Lou está velho, ainda que ele aparente estar em forma e em pleno
vigor produtivo.
Dois capítulos adiante revisitam a mesma personagem. Desta vez quem não passou
incólume ao que Meyerhoff (1976) chamou de “tirania do tempo” foram as amigas Rhea e
Jocelyn. O encontro das duas se dá vinte anos depois. Lou está moribundo, mas o que choca
Jocelyn é a constatação de que ela deixou o tempo passar sem realizar nada de bom. Ela
compara sua situação à da amiga:
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“You have three children,” I sob into her hair.
“Shhh.”
“What do I have?”
Jids I remember from high school are making movies, making computers. Making
movies on computers. A revolution, I keep hearing people say. I’m trying to learn
Spanish. At night, my mother tests me with flash cards. (EGAN, 2010, p. 99-100)
[- Você tem três filhos – soluço eu junto aos cabelos dela.
- Shhh.
- E eu, tenho o quê?
Colegas de escola de quem me lembro estão fazendo filmes, fabricando
computadores. Fazendo filmes em computadores. Uma revolução, vivo escutando as
pessoas dizerem. Eu estou tentando aprender espanhol. À noite, minha mãe me testa
com fichas.] (EGAN, 2011, p. 89)

A autora coloca na fala de Jocelyn um contraste entre os meios modernos e antigos ao
dizer que seus colegas de escola estão fazendo filmes em computadores, algo inimaginável
trinta anos atrás, e ela ainda usa fichas para aprender uma língua. É a forma usada para mostrar
que Jocelyn, embora tenha a mesma idade de seus colegas, não soube aproveitar o seu Kairos
e é apenas carreada por Chronos.
As reflexões e constatações de Jocelyn nos remetem ao lado positivo e negativo que o
homem percebe da passagem do tempo. No caso do lado positivo “o homem ‘bom’ é aquele
que obteve sucesso, que soube fazer uso do tempo” (MEYERHOFF, 1976, p. 62) e o negativo
evoca Cronos, o ser mitológico que criava e engolia. A tirania do tempo a que se refere o
filósofo é a da progressão inexorável do tempo rumo à morte. O fiel da balança de Jocelyn
pende para o mau uso do tempo, por isso ela se deprime.
Neste capítulo ela revela contar 43 anos – mesma idade em que Lou bradava sua suposta
vida eterna e trabalhava a todo vapor. Essa percepção tão discrepante sobre uma mesma idade
ressalta o caráter relativo do tempo, que tem um viés diferente a depender da perspectiva de
quem o sente. Lou vivia intensamente aos 43, já Jocelyn sente que sua vida e suas oportunidades
já passaram, vive do que restou, um dia de cada vez.
Coube a Jocelyn ser a primeira personagem que conhece e reflete sobre a fúria do passar
do tempo. Naquela casa em que ela viveu tempos frenéticos com o então namorado agora mora
apenas um velho doente, que ela quase não consegue reconhecer como sendo o mesmo de anos
atrás. Em sua mente ali ainda habitam os espectros de tudo o que eles foram juntos no passado.
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I’m afraid the real Lou will be outside by the pool where he lived with a red phone on
a long cord and a bowl of green apples, and the real Lou and this old Lou will have a
fight. How dare are you? I’ve never had an old person in my house and I’m not going
to start now. Age, ugliness – they had no place. They would never get in from outside.
(EGAN, 2010, p. 101)
[Tenho medo de o verdadeiro Lou estar à beira da piscina, onde praticamente morava,
com um telefone vermelho de fio bem comprido e uma tigela de maçãs verdes, e o
verdadeiro Lou e esse Lou de agora briguem. Como você se atreve? Nunca tive
ninguém velho nesta casa, e não é agora que vou ter. A idade, a feiura – nada disso
cabia aqui.] (EGAN, 2011, p. 90)

A flecha do tempo cronológico só segue em uma direção. Ela vai sempre em direção ao
futuro e não há possibilidade alguma de voltar-se para o sentido oposto. Uniforme é também
sua velocidade, não importando a que período da existência terrestre esteja referido. Esses são
os princípios de ordem, direção e duração que NUNES (2003) explicita, regidos pela razão e
pautados pela objetividade. Objetividade essa que os personagens de VGS perdem quando se
referem ao tempo, dando-lhe características de um ser que está acima das vontades dos
humanos. Nesse sentido a passagem do tempo poderia ser comparada a presença de mais um
personagem na trama.
O conceito de tempo como uma entidade que está a espreita pronto para cobrar uma
dívida ou fustigar alguém com a ansiedade pelo que virá é vislumbrado em Meyerhoff (1976),
que retrata o homem como vítima da sucessão e da mudança. Já a face incompreensível e
impalpável da ideia do tempo é vista em Agostinho, (1984) que em seus escritos tenta
compreender o tempo pensando questões de eternidade, duração, permanência. Agostinho
comenta que consegue conceituar o tempo até que lhe perguntem o que seria, de fato, o tempo.
O religioso devolve a pergunta para Deus, na esperança que um ser superior ao próprio tempo
possa ajudá-lo a entender.
Scotty Haussman, no capítulo entitulado X’s and O’s junta-se a Jocelyn como um dos
personagens que se dobram sob a força implacável do tempo. Músico decadente, embora
talentoso, Scotty foi esquecido pelo sistema e tenta reaproximar-se de Bennie quando esse
estava no auge da carreira como produtor.
Scotty age como vítima do “esquadrão do tempo” e passa os dias tentando mascarar de
si mesmo sua situação. Alternando momentos de extrema lucidez com outros de puro devaneio,
Scotty mostra que é consciente de que até mesmo seu fluxo de pensamento independe de sua
vontade:
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After one week of not thinking about Bennie – thinking so much about not thinking
about Bennie that there was barely room left in my brain for thoughts of any other
kind – I decides to write him a letter. (EGAN, 2010, p. 106)
[Depois de uma semana sem pensar em Bennie - e pensando tanto em não pensar em
Bennie que mal sobrou espaço no meu cérebro para outros pensamentos -, decidi lhe
escrever uma carta.] (EGAN, 2011, p. 94)

O personagem também reflete Bauman quando se julga parte de um sistema e consolase dizendo que trabalhar como zelador ou ter um escritório envidraçado na Park Avenue é
basicamente a mesma coisa. Scotty tem o pensamento marcado pela dualidade e também pela
velocidade das ideias que surgem em cascata. Ele conta o tempo em ações: quantas horas passa
vendo televisão, quanto tempo gasta na banca de revistas ou pescando.
O tempo encurralou Scotty e, segundo sua visão, foi cruel com ele. Há um desconforto
quando Bennie o questiona acerca do motivo de sua visita. O produtor não acredita que o amigo
de adolescência tenha aparecido repentinamente somente em visita de cortesia. Scotty entende,
pelo olhar do outro, que Bennie e ele não eram mais amigos e que sua presença provocou uma
situação desconfortável. O músico decadente abre o jogo e revela o motivo de sua ida ao
escritório:
“No, that was a gift”, I said. “I came for this reason: I want to know what happened
between A and B.”
Bennie seemed to be waiting for more.
“A is when we were both in the band, chasing the same girl. B is now.”
I knew instantly that it had been the right move to bring up Alice. I’d said something
literally, yes, but underneath that I’d said something else: we were both a couple of
asswipes, and now only I’m as asswipe, always an asswipe. And deepest of all: You
were the one chasing. But she picked me. (EGAN, 2010, p. 115)
[- Não, o peixe era um presente – falei. – Eu vim aqui pelo seguinte: quero saber o
que aconteceu entre A e B.
Bennie pareceu estar esperando mais.
- A era quando a gente tocava na mesma banda e corria atrás da mesma garota. B é
agora.
Soube na mesma hora que mencionar Alice tinha sido uma decisão acertada. Eu tinha
dito algo literal, sim, mas por baixo disso tinha dito outra coisa: nós éramos dois zésninguém, e agora só eu sou um zé-ninguém; por que isso? E, por baixo disso, tinha
dito o seguinte: uma vez zé-ninguém, para sempre zé-ninguém. E, por baixo disso
tudo; foi você quem correu atrás dela. Mas ela escolheu a mim.] (EGAN, 2011, p.
102)

Scotty parece querer ser o mais racional possível ao colocar a história dos dois em uma
linha reta entre A e B. Devemos lembrar, porém, que A e B não representam apenas a menor
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distância entre dois pontos, mas também são os lados dos antigos discos de vinil. Esta
configuração de lado A e lado B perdurou até a chegada do CD (compact disc) e permitia que
o artista ou banda escolhesse quais músicas iriam compor cada lado. Na linha imaginária de
Scotty há uma cronologia onde o “lado A” faz parte do tempo em que ele e Bennie estavam em
pé de igualdade e “lado B” o presente, em que Bennie tem poder e dinheiro e ele mal tem dentes
em sua boca.
Bosco e Jules, cunhado de Bennie, dividem durante o capítulo “A to B” uma passagem
em que sua visão de crueldade do tempo fica latente. Jules saiu a pouco da prisão em que esteve
por cinco anos e Bosco quer revitalizar uma carreira que foi para o ostracismo por conta de seu
comportamento. Para Jules, sentir o quanto o mundo mudou enquanto ele “não estava lá” é
angustiante:
“I go away for a few years and the whole fucking world is upside down,” Jules said
angrily. “Buildings are missing. You get strip-searched every time you go to
someone’s office. Everybody sounds stoned, because they’re e-mailing people the
whole time they’re talking to you. Tom and Nicole are with different people… And
now my rock-and-roll sister and her husband are hanging around with Republicians?”
(EGAN, 2010, p. 141)
[- Basta eu passar alguns anos preso para a porra do mundo inteiro virar de cabeça pra
baixo – disse Jules, irado. – Prédios que não existem mais. Revista corporal completa
para entrar em qualquer escritório. Todo mundo fala como se estivesse doidão, porque
está mandando e-mails para outras pessoas durante todo o tempo em que está
conversando com você. Tom e Nicole são pessoas diferentes... E agora minha irmã e
o marido, que sempre foram do rock, estão andando por aí com republicanos?]
(EGAN, 2011, p. 122)

Bosco está em situação pior. A narração descreve que no passado ele era como uma
“pilha de energia ruiva de calça justa” do qual os donos das casas de show pensavam estar
sempre à beira de uma convulsão. O músico do presente narrativo tornou-se um homem que
sobreviveu a um câncer e a uma cirurgia no quadril com o ônus de ter ficado gordo, grisalho e
dependente de remédios.
Bosco, Jules e a esposa de Bennie travam um diálogo sobre o novo trabalho em que o
músico pede que os jornalistas enalteçam sua derrocada nas entrevistas. Este diálogo evolui
para uma reflexão sobre a passagem do tempo e seu aspecto cruel, chegando ao ponto de os
personagens perguntarem se o tempo é cruel ou se cruel é a percepção deles sobre a passagem
do tempo. Bosco provoca ao dizer:
“This is reality, right? You don’t look good anymore twenty years later, especially
when you’ve had half of your guts removed. Time’s a goon, right? Isn’t that the
expression?”
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Jules had drifted over from across the room. “I’ve never heard that”, He said. “’Time
is goon’?”
“would you disagree?” Bosco Said, a little challengingly.
There was a pause. “No,” Jules said.
“Look,” Stephanie said, “I love your honesty, Bosco-”
“Don’t give me ‘I love your honesty, Bosco’,” he said. “Don’t get all PR-y on me.”
“I’m your publicist,” Stephanie reminded him.
“Yeah, but don’t start believing that shit,” Bosco said. “You’re too old.”
“I was trying to be tactful,” Stephanie Said. “The bottom line is, no one cares that
your life has gone to hell, Bosco. It‘s a joke that you think this is interesting. If you
were still a rock star, it might be, but you aren’t a rock star – you’re a relic.”
“That is harsh,” Jules said. (EGAN, 2010, p. 145)
[É essa a realidade não é? Vinte anos depois, a sua beleza já foi para o lixo,
especialmente quando arrancaram fora metade das suas entranhas. O tempo é cruel,
não é? Não é assim que se diz?
Jules tinha chegado mais perto, vindo do outro lado da sala.
- Nunca ouvi isso antes - disse ele. – “O tempo é cruel?”
- Você discorda? – Perguntou Bosco, com um leve tom de desafio.
Houve uma pausa
- Não – Disse Jules.
- Olha aqui, Bosco - Disse Stephanie - , eu adoro sua honestidade, mas...
- Não me vem com esse papo de “eu adoro sua honestidade, Bosco” – disse ele. - Sem
essa de relações públicas pra cima de mim.
- Eu sou sua assessora de imprensa – Lembrou-lhe Stephanie.
- Tá, mas não vá começar a acreditar nessa babaquice – disse Bosco. – Você está velha
para isso.
- Eu estava tentando ser delicada – disse Stephanie. - O fato é que ninguém liga a
mínima para o fato de você estar no fundo do poço, Bosco. É uma piada você achar
isso interessante. Se você ainda fosse um astro do rock, talvez, mas não é... você é
uma múmia.
- Isso foi cruel – disse Jules.] (EGAN, 2011, p.126)

Para esses personagens, o tempo foi cruel. Seus erros do passado ficam ainda mais
latentes por sua situação no presente narrativo. Não importa se por vontade ou por acidente, o
passado pesa sob seus ombros. Ainda que conscientemente eles citem suas ações para explicar
o mal estar, é sobre o tempo que eles jogam a culpa. Por suas palavras depreendemos que estão
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em péssima situação porque o tempo passou e agiganta-se perturbador, como se cobrasse uma
dívida.
4.3.2 O tempo redentor de Sasha e Dolly
Sasha é uma personagem que permeia toda a narrativa. Não nos parece necessário
categorizá-la como protagonista, uma vez que a história não a tem como eixo e nem é a partir
dela que surgem as ações principais. Sasha tem uma prevalência numérica. Aparece em vários
trechos e tem a ação centrada nela em quatro dos treze capítulos.
Partindo da cronologia caleidoscópica da narrativa, o leitor é apresentado à Sasha logo
no primeiro capítulo, quando esta parece estar por volta dos trinta e cinco anos. No capítulo
seguinte ela divide uma cena com Bennie, que já sabemos ser de um tempo anterior ao capítulo
um. No sexto capítulo, durante a visita de Scotty à gravadora Sasha não chega nem a ser
nominalmente citada. Sabemos que ela está na antessala do chefe apenas pelas informações
circunstanciais. No décimo capítulo temos sua vivência com a turma da faculdade para, no
seguinte, acompanharmos seu encontro com seu tio Ted em Nápoles. Até então, a vida de Sasha
parece ser uma sucessão de erros, pois o que temos de mais avançado no tempo é o primeiro
capítulo, em que ela está sozinha, sem rumo e tentando tratar uma cleptomania.
É então que no singular capítulo construído com janelas do programa de computador
Power Point vemos Sasha através do olhar de sua filha, uma menina de 12 anos. Este é o fim
da linha da cronologia da personagem. É preciso chegar neste ponto para saber se Sasha é mais
uma vítima da crueldade do tempo ou se foi uma das poucas que se beneficiou da passagem
dele.
No início da narrativa, quando já não trabalhava mais para Bennie e morava sozinha em
um loft, Sasha ainda não tem uma boa relação com o tempo nem com si mesma. Mente a idade
nos perfis sociais, não tem um trabalho fixo e não avança em nada nas metas que traçou para si
mesma. As informações que o leitor dispõe nesse momento não permitem saber o que causa
ansiedade na personagem e o que a atormenta.
A importância de Sasha na narrativa é realçada por uma procura que perpassa todo o
livro. Na abertura Sasha conta suas desventuras no divã de um analista. Está procurando
respostas, tentando firmar-se profissionalmente sem Bennie e tratar sua cleptomania. Ali, Sasha
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procura por si mesma e quando foge, sua família envia Ted para procurá-la. Já no último
capítulo, outros (Bennie e Alex) procuram por ela.
É no décimo capítulo que encontramos Sasha ainda muito jovem, mas já vivendo uma
tentativa de estabelecer um rumo na vida. Em confidências a Rob, seu amigo, sabemos um
pouco sobre seu passado:
She Sat down beside you and laid thing out: in high school, back in LA, she’d run
away with the drummer for a band you’d never heard of, left the country, and travelled
alone in Europe and Asia – never even graduated. Now, a freshman, she was almost
twenty-one. Her stepfather had pulled every string to get her in here. Last week, he’d
told her he was hiring a detective to make sure she “toed the line” on her own in New
York. (EGAN, 2010, p. 220)
[Ela sentou-se ao seu lado e explicou tudo: no ensino médio, em Los Angeles, tinha
fugido com o baterista de uma banda da qual você nunca ouvira falar, deixado o país
e viajado sozinha para a Europa e Ásia – não chegara sequer a se formar. Agora, com
quase 21 anos, era caloura na faculdade. O padrasto tinha mexido todos os pauzinhos
possíveis para fazê-la entrar. Na semana anterior, tinha dito que iria contratar um
detetive particular para garantir que ela “andasse na linha” sozinha em Nova York.]
EGAN, 2011, p. 188)

Sasha também conta para Rob sobre como havia começado a furtar, no início da
adolescência e sobre o sombrio período em que ficou em Nápoles. Sasha tem tanto
estranhamento em relação ao passado que comenta “That wasn’t me, in Naples (...) I don’t
knowwho it was. I feel sorry for her” (EGAN, 2010, p. 223) [Aquela menina em Nápoles não
era eu (...) Não sei quem era, tenho pena dela] (EGAN, 2011, p. 190).
A cidade italiana de Napóles é o cenário do capítulo seguinte, onde acompanhamos a
jornada de Ted, seu tio, que fora mandado pela família para tentar encontrá-la. Todo o capítulo
é permeado pela crueldade do tempo. Ted é um professor de arte, procrastinador incorrigível
afundado na rotina, que nunca consegue realizar as coisas da maneira que planeja. Não tomou
atitude alguma para achar Sasha e termina por encontrá-la ao acaso. Enquanto Ted pensa na
sobrinha o leitor tem acesso à boa parte do passado de Sasha:
Sasha had fled an adolescence whose catalog of woes had included drug use, countless
arrests for shoplifting, a fondness for keeping company with rock musicians (Beth had
reported, helplessly), four shrinks, family therapy, group therapy and three suicide
attempts, all of which Ted had witnessed from afar with a horror that gradually affixed
to Sasha herself. (EGAN, 2010, p. 245)
[Sasha fugira de uma adolescência cujo catálogo de horrores incluía uso de drogas,
inúmeras prisões por roubo em lojas, uma predileção pela companhia de músicos de
rock (Beth tinha adão queixa à polícia, sem resultado), quatro psicanalistas, terapia de
família, terapia de grupo e três tentativas de suicídio, e Ted assistira a tudo isso de
longe com um horror que aos poucos havia se associado à própria Sasha.] (EGAN,
2011, p. 208)
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Com um panorama assim, seria de esperar que Sasha fosse uma das personagens mais
afetadas pelo que os personagens chamaram de “crueldade do tempo”. Sua derrocada parecia
traçada de longa data, mas a obra surpreende no capítulo seguinte, quando, em algum ponto
depois de 2020, Alison, filha de 12 anos de Sasha, narra a vida da família.
Vemos então que, entre tantos destinos ruins, Sasha tem o que seria difícil imaginar:
uma família tradicional com marido, mulher e casal de filhos. Alison e Lincoln Blake são seus
filhos e Drew, seu marido, é seu então namorado dos tempos de faculdade. O histórico de Sasha
reaparece nas entrelinhas do discurso de Alison.
She and Dad got it when they lived in Pakistan. Mom told me once, “We thought our
baby might play with that horse.” After Dad and Mom found each other again, she
packed up her life in New York and met him overseas. “I never looked back,” she
says. (…) “Oh Ally, I love seeing that horse,” Mom says. “What about this?” I ask,
and open the book.
Conduits: A Rock-and-Roll Suicide, by Jules Jones Mom bought the book, but she
never mentions it. It’s about a fat rock star who wants do die onstage, but ends up
owning a dairy farm. (EGAN, 2010, p. 289-291)
[Ela e papai compraram o cavalinho quando moraram no Paquistão. Mamãe um dia
me contou: “A gente achou que o nosso filho fosse poder brincar com esse cavalinho”.
Depois que papai e mamãe se encontraram de novo, ela largou tudo em Nova York e
foi morar com ele no exterior. “Nunca me arrependi”, dia ela (...) “Ai Ally, eu gosto
tanto de ver esse cavalinho!”, dia mamãe. “E isto aqui?”, pergunto, e abro o livro.
Conduits: um suicídio do rock, por Jules Jones. Mamãe comprou esse livro, mas nunca
fala nele. É a história de um astro do rock muito gordo que quer morrer no palco, mas
acaba se recuperando e vira proprietário de uma fazenda de gado leiteiro.] (EGAN,
2011, p. 249-251)

As lacunas narrativas presentes nos capítulos anteriores começam a vir à tona. Com uma
simples menção ao livro ficamos a par dos desdobramentos do capítulo sete. Jules Jones retoma
a carreira de jornalista ao escrever um livro sobre Bosco e esse não morre no palco como pensou
que aconteceria. Também é possível perceber que Sasha reencontra Drew pouco depois dos
acontecimentos do primeiro capítulo, quando já não trabalhava mais para Bennie e tentava pôr
a vida e a cabeça nos eixos. Outra informação acessível através do capítulo de Alison é a
confirmação da morte de Rob, que entra no East River no último parágrafo do capítulo dez, e
que isso termina por incentivar Drew a cursar medicina.
O recurso de trazer fatos antigos à tona pela voz narrativa de um personagem bem mais
jovem nos remete ao que Ricoeur (2010) chamou de Jogos com o Tempo, onde o autor chama
atenção para a o ponto de vista dentro do discurso narrativo. Ricoeur diz que o ponto de vista
“designa numa narrativa em terceira ou primeira pessoa a orientação do olhar do narrador em
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direção a seus personagens e dos personagens uns em direção aos outros” (2010, p.162) e,
justamente, Alison tem sobre o passado de Sasha apenas uma vaga noção. A menina, ao ter
acesso a algumas pistas do passado como uma foto, um livro ou um souvenir de viagem, tem
uma visão desapegada do passado e tenta remontar os acontecimentos comparando-os com o
que vê em seu presente.
Ao utilizar-se do ponto de vista de alguém que não vivenciou os fatos Egan traz para a
composição da obra a possibilidade de articular-se de forma diferente do realizado nos capítulos
anteriores. Alison coloca no texto de suas janelas de power pont que a sua mãe, Sasha, aparece
em uma foto do livro sobre os Conduits. Ela não imagina em que contexto a foto foi produzida
nem o que aquilo representa para a mãe.
O instante captado pela referida foto é o momento em que Sasha havia se perdido de
Drew e Rob, em uma casa noturna, e havia acabado de ser apresentada à Bennie, então produtor
da banda Conduits. A legenda colocada abaixo da foto diz que foi feita no início dos anos 1990,
em frente ao Pyramid Club. Esse momento é definidor na vida de Sasha, já que depois ela passa
mais de uma década trabalhando com Bennie, e está descrito no décimo capítulo: She got
introduced to the Conduits’ producer, Bennie Salazar, and he’s invited her to a party. “I thought
we could all go”, she tells Drew, “but you’re too high” (EGAN, 2010, p. 228) [Ela foi
apresentada ao produtor do Conduits, Bennie Salazar, e ele a convidou para uma festa. – Pensei
que pudéssemos ir os três – diz ela a Drew -, mas vocês estão doidões demais.] (EGAN 2011,
p. 194)
A foto da qual só ficamos sabendo da existência muito tempo depois é analisada
minuciosamente por Alison. A menina, que não faz ideia dos detalhes do passado da mãe, nota
que ela tinha um rosto anguloso e bonito e um cabelo muito ruivo. Consegue concluir que apesar
de sorrindo, a mãe tem olhos tristes e diz que aquela imagem parece alguém que ela gostaria de
conhecer, ou até ser. Na tela seguinte percebe-se que Alison costuma questionar a mãe acerca
daquele tempo, chegando a compilar as desculpas dadas por Sasha para nunca contar-lhe nada:
Mom’s reasons for not talking about that time
“I don’t trust my memories.”
“It feels like another life.”
“It’s all so imbuied with my own struggles.”
“What struggles?” I asked her once.
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“Nothing you need to think about,” Mom said. (EGAN, 2010, p. 293)

[Motivos da mamãe para não falar sobre aquela época.
“Eu não confio nas minhas lembranças.”
“Parece outra vida.”
“Está tudo muito misturado com as minhas próprias questões.”
“Que questões?”, perguntei a ela uma vez. “Nada com que você precise se preocupar”,
respondeu mamãe.] (EGAN, 2010, p. 253)

A questão do ponto de vista é realçada neste ponto porque aqui o leitor já compartilha
com Sasha algumas de suas vivências. É possível responder as perguntas de Alison e
compreender porque a mãe recusa-se a responder. Sasha está fechando a porta para a visita
cruel do tempo ao fazer uma escolha - viver sua vida sem olhar para trás. Entre a crueldade ou
a libertação que o tempo é capaz de promover, Sasha opta pelo segundo. Mesmo quando Alison
tenta descobrir mais, insistindo com a mãe que quer saber sobre as coisas ruins que ela já fez,
Sasha é categórica na negativa e responde apenas que a menina não pode saber.
Através das 75 telas, em que Alison narra o cotidiano da família e seu relacionamento
com o irmão, percebemos que Sasha conserva do passado apenas o que houve de melhor. Entre
os amigos de faculdade, restou Drew, que é seu marido. Do seu trabalho com a música é feita
a conexão com Lincoln, o filho mais novo, levemente autista e viciado em contar pausas em
músicas de rock. E até mesmo a sua cleptomania, que a fazia colecionar os objetos furtados, é
agora direcionada a produzir colagens e esculturas de lixo e brinquedos velhos, que ela deixa
que se desintegrem naturalmente no deserto. A atitude que Sasha tem para com suas “obras”
serve como metáfora de como a personagem lidou com sua vida. Diante do que está feito ela
abandona a criação - o passado - se distancia e deixa que o tempo se encarregue de amenizar as
marcas.
Outra personagem agraciada pela passagem do tempo foi Dolly. Relações públicas
influente, Dolly estava no auge na mesma época em que Bennie havia recém vendido seu selo
fonográfico. Conhecemos Dolly no oitavo capítulo, amargando uma tentativa de retomar a vida
financeira, após passar seis meses na cadeia, e cuidar da filha, Lulu, de nove anos. Dolly foi
presa por ser a responsável por um desastre durante um baile de ano novo, em que litros de água
e óleo quente foram derramados por cima de várias celebridades dos Estados Unidos.
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O capítulo é uma grande aventura que junta algumas pontas soltas da narrativa.
Enquanto Dolly tenta trabalhar a imagem midiática de um ditador genocida para conseguir
sustentar a filha, relembra como passou de profissional reconhecida à assessora de imprensa
secreta. Essas lembranças esclarecem porque Bennie, ainda no segundo capítulo se refere a uma
festa fracassada:
He wasn’t sure quite when or quite why this had happened: The divorce from
Stephanie? The battle over Christopher? Having recently turned forty-four? The
tender, circular burns on his left forearm, sustained at “The Party”, a recent debacle
engineered by none other than Stephanie’s former boss, who now doing jail time?
(EGAN, 2010, p. 25)
[Ele não sabia ao certo quando ou por que isso havia acontecido: teria sido o divórcio
de Stephanie? A briga pela guarda de Christopher? Seriam os 44 anos recém
completados? Ou as queimaduras redondas e dolorosas em seu antebraço esquerdo,
herança da “Festa”, fracasso recente orquestrado por ninguém menos que a ex-chefe
de Stephanie, que agora cumpria uma pena de prisão?] (EGAN, 2011, p. 26)

Também é possível, neste capítulo, ter acesso à história de Kitty Jackson, que nesse
presente narrativo é uma atriz sem trabalho e com um comportamento incontrolável. No
capítulo seguinte reencontraremos a Kitty Jackson de nove anos antes, em sua malfadada
entrevista concedida a Jules Jones.
Dolly era conhecida como La Doll antes de derrocada profissional e não precisou de
mais do que os seis meses de prisão para sentir o peso do arrependimento por suas ações. Seu
olhar para o passado, dois anos depois do acontecido, tem a angustia dos que gostariam de
voltar no tempo por um instante, no determinado momento em que uma atitude poderia mudar
o rumo de suas vidas. A assessora não apenas martiriza-se pelo erro pontual da festa, mas
também começa a questionar a validade e a concepção de todo o trabalho que fazia antes.
A velocidade com que tudo muda na vida de Dolly encontra eco nas palavras de Bauman
(2001) quando o filósofo comenta que as mudanças no mundo atual ocorrem em ritmo frenético,
jamais experimentado pelo ser humano. Dolly pagou caro e muito rapidamente pela má decisão
tomada. Logo depois da tragédia da festa não lhe sobrou um amigo sequer a lhe dar apoio:
Even before she’d served her six months for criminal negligence, before the classaction suit that resulted in her entire net worth (never nearly as large as it has seemed)
being distributed in small parcels to her victims, La Doll was gone. Wiped out. She
emerged from jail thirty pounds heavier and fifty years older, with wild gray hair. No
one recognized her, and the world where she’d thrived had shortly proceeded to
vaporize – now even the rich believed they were poor. After a few gleeful headlines
and photos of her new, ruined state, they forgot about her. (EGAN, 2010, p. 163)
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[Mesmo antes de cumprir a pena de seis meses por negligência, mesmo antes do
processo coletivo que fez todos os seus ativos (que nunca tinham sido tão importantes
quanto parecia) serem distribuídos em pequenas parcelas entre as suas vítimas, La
Doll desapareceu. Foi riscada do mapa. Saiu da prisão quatorze quilos mais gorda e
cinquenta anos mais velha, com os cabelos grisalhos e desgrenhados. Ninguém a
reconheceu, e o mundo que ela havia prosperado tinha se pulverizado logo depois –
agora, até os ricos achavam que eram pobres. Depois de algumas manchetes e
fotografias se deleitando com seu novo visual destruído, todos a haviam esquecido.]
(EGAN, 2010, p. 141)

Para sustentar-se depois da saída da prisão, Dolly passou a realizar trabalhos totalmente
diferentes do que fazia antes. No auge, ainda atendendo como La Doll, ela estava em contato
frequente com seus clientes, num mundo onde ver e ser visto era parte do sucesso. Após a prisão
suas atividades são solitárias e realizadas na retidão de sua casa. Traduz artigos, pratica inglês
com estudantes de outros países e atende ao general via satélite – até o momento em que precisa
ir até ele.
Dolly é levada até o general para que execute seu plano de fazer com que seja
fotografado pela imprensa ao lado de uma figura pública americana, no caso, Kitty Jackson. É
uma passagem pontuada por aventura, assim como o trecho do safári africano. Mais um
momento em que as coisas saem errado, mas terminam, inesperadamente, dando certo. O plano
de Dolly realmente melhora a imagem do general, que depois a recompensa com uma vultosa
soma. Ao fim do capítulo vemos que Dolly, a despeito do passado vexatório, monta uma loja
de doces em uma cidade menor e vive bem com sua filha. O passado foi superado, e não mais
a visita com a crueldade de outrora.
Sasha e Dolly personificam a ideia atual de que o ser humano pode reinventar-se e livrarse do peso das ações mal sucedidas. As ações não têm mais o peso do longo prazo como ocorria
com as gerações anteriores. O ser humano não tem mais o medo de tomar o caminho errado,
pois caminho algum o manterá na mesma direção por muito tempo. “Não se ganha muito com
considerações de ‘longo prazo’. Se a modernidade sólida punha a duração eterna como principal
motivo e princípio da ação, a modernidade ‘fluida’ não tem função para a duração eterna.”
(BAUMAN, 2001, p.158 )
De fato, os personagens cuja experiência com a passagem do tempo é marcada pela dor
e pelo arrependimento foram aqueles que procuraram manter o mesmo caminho trilhado
anteriormente. Sasha e Dolly, com suas histórias tão diferentes, tem em comum o desapego em
relação aos eventos passados. Seguiram em frente, acompanhando a direção da flecha do tempo.
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Pausas e música na narrativa
Neste subcapítulo pretendemos desenvolver a ideia de pausa conforme nos é apresentada

na obra: um efeito musical onde a ação é momentaneamente congelada para, logo a seguir,
terminar. Tanto a palavra “pausa” é dita várias vezes ao longo da narrativa quando este efeito
foi materializado no décimo segundo capítulo. A utilização de um elemento comum à
temporalidade das músicas confere à obra um efeito estético diferente e dialoga com a temática
de pano de fundo da narrativa.
Jennifer Egan construiu uma narrativa de ficção cujo pano de fundo é a cena musical do
rock. O intervalo deste segundo plano narrativo inicia-se em meados de 1970 e vai até os anos
2020. Várias referências musicais do mundo real são misturadas às passagens narrativas dos
personagens e através delas é possível assegurar-se da passagem do tempo.
Considerando-se o passado narrativo mais longínquo mostrado em VGS, Lou já era um
produtor musical de sucesso, Bennie e seus amigos eram jovens que o seguiam e sonhavam
viver de música e os outros personagens gravitavam em torno dessas situações. Nesse fim de
década de setenta, as referências musicais do romance são dadas pela descrição da turma a que
Jocelyn e Rhea pertenciam. O terceiro capítulo, narrado por Rhea, traz à tona uma boa descrição
de como os jovens viam a cena musical em seu ponto de vista:
Nineteen eighty is almost here, thank God. The hippies are getting old, they blew their
brains on acid and now they’re begging on street corners all over San Francisco. Their
hair is tangled and their bare feet are thick and gray as shoes. We’re sick of them.
(EGAN, 2010, p. 47)
[Graças a Deus, o ano de 1980 está quase chegando. Os hippies estão ficando velhos,
fritaram os cérebros com ácido, e agora pedem esmola nas esquinas de toda São
Francisco. Têm cabelos embaraçados e pés descalços, grossos e cinzentos feito
sapatos. Estamos fartos deles.] (EGAN, 2011, p. 45)

A narrativa nos deixa a par de como ela e seus amigos se vestem e se comportam.
Cabelos coloridos ou com topete moicano, roupas pretas de couro, coleiras de cachorro e tacha
como adereços. Era a cena punk com seu rock gritado a plenos pulmões. O consumo de drogas
era visto como uma atitude transgressora e perigosa e as ações tinham a velocidade que a
tecnologia da época permitia ter. Para divulgar sua música, a turma de Rhea precisava reunirse em garagens, gravar uma fita demo e enviar para as gravadoras, mesmo sabendo que a chance
de que alguém preste atenção é mínima. É por meio do relacionamento de Lou e Jocelyn que a
turma consegue mostrar sua música, em uma apresentação. Lou comparece, mas quem se
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beneficia do encontro é Bennie, que segue os passos e conselhos do mais velho e deixa de ser
um baixista mediano para ser um produtor musical de ótimo faro.
A narrativa de Egan dialoga com a cena musical real daquela época ao citar músicas,
personalidades como Bill Graham, o Mab, palácio do punk, e nomes de bandas como The
Avengers ou AC/DC. Esses dêiticos são capazes de ancorar a narrativa em um tempo e espaço.
A referência ao Mab (Mabuhay Gardens, na Broadway), palco de festas animadas e
apresentações de bandas da cena punk rock, nos remete ao tempo monumental de Ricoeur
(2010). Uma vez que temos datas imprecisas, passagens como a do Mab ou a citação de bandas
e personagens, ajudam a pontuar a cronologia de VGS.
Nunes (2003) inicia seu trabalho sobre o tempo na narrativa evocando o quanto a
narrativa e a música devem ao tempo. Diz o teórico que a narrativa preenche o tempo com a
matéria dos fatos narrados em forma de sequência e a música trata de medir o tempo e subdividilo e que, “Sem esse preenchimento, sem essa medida, fica-nos do tempo, que é invisível, como
dele afirmou o filósofo Kant, um esquema vazio.” (NUNES, 2011, p. 05).
Em VGS temos música e narrativa de forma conjunta. Os personagens estão sempre
relacionando suas ações com o universo musical, isso quando não estão diretamente envolvidos,
produzindo música efetivamente. Egan costurou a narrativa com a música de forma que o leitor
pudesse criar uma sensação de naturalidade ao deparar-se com termos que poderiam soar
específicos demais e atrapalhar a leitura. No segundo capítulo, quando Bennie visita as irmãs
da banda Stop/Go, são citados instrumentos musicais (como o cowbell, por exemplo) e
plataformas digitais de edição musical (Pro Tools) que a maior parte das pessoas desconhece.
O produtor passa boa parte da narrativa do capítulo envolto em pensamentos que levam o leitor
a conhecer suas referências e gostos musicais. Além das inúmeras citações musicais, termos
como “som rasgado”, “metrônomo”, “som analógico”, “efeitos”, “som sujo” ou “gravar uma
pista” vão sendo desfiados sem a necessidade de explicações técnicas ou digressões.
Bennie está retirando da experiência dele aquilo que conta para o leitor e acaba assim,
como diz Walter Benjamin (1994), incorporando as coisas narradas à experiência dos seus
leitores. Ainda que o leitor nunca houvesse ouvido falar de um programa de computador
chamado Pro tools, a partir de sua menção naquele contexto da narrativa ele é capaz de inferir
que se trata de uma ferramenta digital usada no meio musical. Benjamim nos diz que parte da
arte narrativa está em evitar explicações. A lacuna, os sentidos ocultos e as camadas são parte
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da arte da narrativa, diferente da informação jornalística, por exemplo, que nos entrega todas
as informações.
Voltando ao pensamento de Benedito Nunes acerca das ligações entre música e tempo
frisamos:
É mais fácil compreenderas ligações do tempo com a música, por ser esta basicamente
articulada segundo medidas temporais (ritmo, compasso e andamento ou velocidade),
do que com as formas narrativas, nas quais se apresenta quase sempre de modo
implícito. (NUNES, 2003, p. 06)

A relação do tempo com a música, como diz Nunes (2003) é de uma percepção mais
imediata do que a do tempo com a narrativa. Se voltarmos o olhar para as categorias centrais
da análise da narrativa propostas por Gérard Genette6, para ficar em um exemplo, veremos que
seus termos são muito próximos dos usados na música. Genette fala em “ordem” “duração”
“frequência” “modo” e “voz”, preocupado com a distinção entre a ordem dos acontecimentos
no texto, com a sequência na qual esses acontecimentos ocorreram “realmente” e com o próprio
ato de narrar.
Observamos que a primeira parte do livro, chamada de “A”, carrega mais referências
musicais e traz a música para um plano maior do que apenas o de cenário. A parte “A” é muito
mais sobre o passado, é onde tudo começou e trazer a música para pontuar este momento é uma
estratégia que serve bem à obra de Egan.
Egan promove um entrelaçamento entre narrativa e música quando usa desta última
como pano de fundo. As referências à musicas do mundo real são como poemas dispostos na
narrativa, uma vez que cada música tem sua letra. Se Bennie, em determinado momento, é
descrito como estando dentro de um carro onde alternava Sleepers e Dead Kennedys no rádio
levamos em conta que há uma camada narrativa sobreposta, que são as canções. Egan deixa
claro que Bennie recorda um episódio especialmente frustrante no momento em que está
escutando “Too Drunk to Fuck” na voz de Jello Biafra.
É justamete ouvindo uma música de batida agitada e letra rasa que Bennie recorda ter
cometido um vexatório engano linguístico diante de 2.500 pessoas. Se atentarmos para a letra

6

Gerard Genette, crítico literário francês e teórico da literatura, observa em sua obra mais
famosa Palimpsestos: a literatura de segunda mão que o objeto da poética não é o texto em si, mas
o“arquitexto”.
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da música que toca durante a recordação, percebemos uma estrofe que diz: estou prestes a
cair/minha cabeça está uma bagunça/ a única salvação é/que nunca verei você e novo complementando o sentido da vergonha que Bennie recorda ter experimentado.
As músicas, quando estão citadas nominalmente em VGS, devem ser levadas em conta
num sentido mais profundo do que apenas o de compor um cenário. É mais um voz narrativa
presente no texto e não apenas um barulho descrito. Dentro do trecho citado acima ocorre o que
o narrador descreve - o fluxo de consciência de Bennie - e a voz de Jello Biafra, vocalista do
Dead Kennedys, com sua letra que retrada a época transgressora da qual Bennie é tão saudoso.
No capítulo três, que retrata a turma de Bennie e seus amigos ainda jovens, Rhea está
junto com os outros na casa de Lou e repara que há música inundando cada parte do apartamento
quando se dá conta que a música vem de Bennie, sozinho no estúdio, pondo as melodias para
tocar. Rhea estabelece uma relação entre ela mesma - apaixonada platonicamente por Bennie e as músicas que tocam: “Don’t let me down” (Não me decepcione), “Heart of Glass” (Coração
de vidro) e “The passenger” (O passageiro). Fica evidente que há uma outra voz narrativa a ser
escutada quando Egan coloca uma estrofe de The passenger entre os parágrafos da narrativa
em primeira pessoa de Rhea. A personagem sente-se como o eu lírico da música, um passageiro
que segue pelas sarjetas da cidade vendo as estrelas caírem. Temos contato com as emoções
de Rhea ao estabelecer, junto com ela, um paralelo entre sentir-se preterida no amor de Bennie
e andar pelas sarjetas, à margem.
Em VGS a narrativa é o conjunto harmônico entre tantos personagens díspares que se
entrelaçam. As histórias, assim como a música, tem um ritmo que permite que o leitor
acompanhe o desenrolar, ainda que o andamento - sua velocidade - mude de um capítulo para
outro.
Outro termo que se repete dentro da narrativa de VGS é pause ou pausa, em detrimento
de “parar” ou “esperar”. A pausa é uma parte integrante da música e preferir este termo ancora
ainda mais a narrativa dentro do mundo da música. Se o leitor passa despercebido por este
referência o décimo segundo capítulo tratará de despertá-lo para a importância da pausa. Os
slides de Alison nomeiam o capítulo de “Great Rock and Roll Pauses” ou “Grandes pausas do
rock na roll”. Toda a história contada pela menina é intercalada por explicações teóricas e
técnicas sobre as pausas além dos exemplos das músicas analisadas por Lincoln, filho mais
novo de Sasha.
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Songs with Lincoln’s comments
‘Bernadette’ by the Four Tops: ‘This is an excellent early pause. The voice tapers off,
and then you’ve still got 1.5 seconds of total silence, from 2:38 to 2:395, before the
chorus kicks back in. You think, Hey, the song didn’t end after all – but then, 26.5
seconds later, it does end.’ (EGAN, 2010, p. 278)
[Músicas comentadas por Lincoln
‘Bernadette’, do Four Tops: ‘Uma excelente pausa no início da música. O volume da
voz vai diminuindo, depois ainda sobra 1,5 segundo de silêncio total, de 2:38 até
2:395, antes de o refrão ser repetido. Você pensa, ué, a música afinal não terminou –
mas aí, 26,5 segundos depois, ela termina mesmo.] (EGAN, 2011, p. 238)

Há vários motivos para que os comentários musicais de Lincoln surjam na narrativa do
capítulo 12. Em primeiro lugar temos o contraponto entre a forma de pensar do caçula e o
pensamento cartesiano de Alison, a filha mais velha. Alison não consegue expressar-se por
meio de textos, coisa que sua mãe não entende, e faz seu diário adolescente em telas de power
point, enquanto o irmão, descrito como levemente autista, é sensorial.
Em segundo lugar podemos destacar que o capítulo 12 é o momento mais propício para
que se incluam as explicações, uma vez que a fixação de Lincoln é pelas pausas e ele faz questão
de pontuar a beleza e a importância delas na música. A música é feita da intercalação harmônica
entre pausas, entre som e silêncio e embora muitos considerem apenas o som, o garoto
concentra-se nas pausas. Ele consegue explicitar para o leitor a relação entre pausas e tempo
cronológico ao comentar uma música com o pai:
Hey Dad, There’s a partial silence at the end of ‘Fly Like an Eagle’, with a sort of
rushing sound in the background that I think is supposed to be the wind, or maybe
time rushing fast! (EGAN, 2010, p. 283)
[Ei, papai, no final de ‘Fly Like an Eagle’ tem um silêncio parcial, com uma espécie
de som de alguma coisa correndo ao fundo que acho que eles quiseram que
representasse o vento, ou talvez o tempo passando depressa!] (EGAN, 2011, p. 243)

Alison, provocada pelo irmão, também reflete acerca das pausas. Para a menina as
pausas representam espaços. Ela relaciona uma pausa a um lugar onde não se encontra coisa
alguma, o que para ela seria o deserto. Ela sabe, através do relato da família, que morou no
Paquistão quando pequena, mas diz não recordar e comenta o deserto do qual são vizinhos. Para
ela o deserto é uma pausa do mundo.
Por último temos o fato de o décimo segundo capítulo anteceder o último. Ele é uma
pausa dentro do livro. Durante onze capítulos temos texto narrativo em prosa para, nesse
momento, existir uma quebra. O texto então vem fragmentado, dentro de composições de
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molduras geométricas que organizam e esquematizam a ordem da leitura. As “telas”
representam a modernidade a que Egan quer referir-se, pois, cronologicamente, cruzando as
informações deixadas ao longo do texto, Sasha está com mais de 45 anos e conserva hábitos
que sua filha vê com estranhamento. O ano é certamente posterior a 2020. A voz narrativa está
com a pessoa que é capaz de falar dos diversos eventos citados da forma mais neutra possível.
Se acaso o leitor não tivesse conseguido organizar as informações até esse capítulo, as
telas de Alison tratam de resgatar vários acontecimentos e elucidar outros. Sabe-se, pelas telas
da personagem, que Sasha reencontra Drew, casa-se com ele e passam um tempo fora dos
Estados Unidos. Verificamos que Jules Jones realmente cobre a suposta turnê suicida de Bosco
(eventos do sétimo capítulo) e que este último não morre, mas recupera-se. Temos a certeza do
afogamento de Rob, que é apenas uma sugestão ao fim do décimo capítulo e pode-se inferir que
Sasha não tem mais qualquer contato com as pessoas que a rodeavam antes.
O efeito da pausa é levado ao grau máximo dentro desse capítulo. Drew, que não
consegue relacionar-se e entender o filho, o questiona acerca de sua fixação por pausas. O
menino não reage bem e segue respondendo com exemplos de pausas em músicas. Quando o
pai perde o controle e grita com o filho, vem a explicação definitiva de Sasha sobre pausas:
‘The pause makes you think the song will end. And then the song isn’t really over, so
you’re relieved. But then the song does actually end, because every song ends,
obviously, and THAT. TIME. THE. END. IS. FOR. REAL.’ (EGAN, 2010, p. 315)
[‘A pausa faz você achar que a música vai terminar. E aí, quando a música na verdade
não termina, você fica aliviado. Mas depois a música termina mesmo, porque toda
música termina, é claro, e DESSA. VEZ. O. FIM. É. PRA. VALER. ’] (EGAN, 2011,
p. 275)

Que a autora explique as pausas justamente pela fala da personagem que mais aparece
entre os capítulos e faça isso exatamente no capítulo que antecede o fim da narrativa é algo
simbólico. Tal como uma metalinguagem, Sasha explica a pausa enquanto ela acontece diante
dos olhos do leitor, deixando claro que a narrativa não acaba ali, mas no capítulo seguinte.
Ricoeur (2010), ao expor sua teoria literária, comenta que existe toda uma problemática
em torno dos fechamentos das obras. Segundo o teórico o sentimento de acabamento pode ser
obtido de várias formas, uma vez que “o próprio acabamento admite muitas variantes, entre as
quais é preciso integrar a surpresa” (p. 36). A surpresa do capítulo 12 de VGS é a própria
estrutura tomada de empréstimo do mundo digital, além do paralelo entre a música e a narrativa.
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Se as falas de Lincoln e de Sasha já deixam clara a função da pausa dentro das músicas, Egan
mostra que é possível estreitar ainda mais os gêneros e propõe a pausa dentro da obra ficcional.
Este modelo narrativo está de acordo com o que Ricoeur (2010) chamou de
antifechamento, que ocorre quando o desfecho vai contra as expectativas do leitor. De acordo
com o teórico:
Finalmente, a satisfação das expectativas toma, também aqui, formas variadas, se não
opostas. Uma conclusão inesperada pode frustrar nossas expectativas moldadas por
convenções antigas, mas revelar um princípio de ordem mais profundo. Embora todo
fechamento responda ás expectativas, não as satisfaz necessariamente. Pode deixar
expectativas residuais. (RICOEUR, 2010, p. 37)

Já nas últimas telas acompanhamos o desenrolar da relação de Alison com seu pai. Os
dois, após uma pausa representada por uma figura vazia, saem para uma caminhada no deserto.
Andar pelo deserto transporta Alison para um momento em que a contagem do tempo fica
confusa, pois o deserto é o espaço onde há uma quebra entre o presente da sua realidade do dia
a dia e as coisas que já se foram.
A menina diz que o deserto começa onde antes havia um gramado e este deserto rodeia
a todos eles. De fato, a família de Sasha é uma ilha em meio a todo o passado que precisou
“fossilizar” para que Sasha seguisse sua vida. Alison descreve o deserto como silencioso e
agitado, um lugar onde há estalos e zumbidos como os encontrados em algumas músicas e que,
por fim, é como uma pausa no mundo.
Nessa caminhada eles conversam sobre Lincoln, discutem a profissão de médico, a
morte de Rob e chegam até algumas placas de energia solar. A descrição desse lugar coloca o
deserto num patamar de lugar separado da terra:
After a Long Time, We Reach the Solar Panels. I’ve never walked this far. The panels
go on for miles. It’s like finding a city or another planet. They look evil. Like angled
oily black things. But they’re actually mending the Earth. There were protests when
they were built, years ago. Their shade made a lot of desert creatures homeless. But
at least they can live where all the lawns and golf courses used to be. (EGAN, 2010,
p. 325)
[Depois de muito tempo, chegamos às placas de energia solar. Eu nunca vim tão longe.
As placas se estendem por vários quilômetros. É como encontrar uma cidade ou outro
planeta. As placas parecem más. Feito umas coisas pontiagudas, gordurosas e pretas.
Mas na verdade elas estão regenerando a Terra. Houve protestos quando elas foram
construídas, anos atrás. A sombra delas deixou vários animais sem ter onde morar.
Mas pelo menos eles podem morar onde antes ficavam os gramados de golfe.]
(EGAN, 2011, p. 285)
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Alison sente uma conexão intensa com o pai e chega a preferir não sair nunca mais
daquele espaço até que cansa e diz que queria estar em sua cama. Percebe-se que no deserto a
noção de espaço e tempo foi totalmente perdida pela menina já que, para ela, o caminho de
volta levou vários anos. Ao chegar próximo de casa ela volta a ser uma menina que precisa do
colo de seu pai, que lhe suspende nos ombros. Após sentir a desolação e o silêncio do deserto
ela revela seus medos assim que vê a casa já com as portas e janelas fechadas:
Dad lifts me onto his shoulders. He’s the strongest man in the world. He carries me
towards our house. It looks abandoned, like the clubhouse at the golf courses. ‘Do you
think they’re inside?’ I ask. Dad doesn’t answer. Suddenly I’m scared.
What I’m Afraid Of.
That the solar panels were a time machine. That I’m a grown-up woman coming back
to this place after many years. That my parents are gone, and our house isn’t ours
anymore. It’s a broken-down ruin with no one in it. Living here all together was so
sweet. Even when we fought. It felt like it would never end. I’ll always miss it.
(EGAN, 2010, P. 332-333)
[Papai me suspende nos ombros. Ele é o homem mais forte do mundo. Ele me carrega
em direção à nossa casa. A casa parece abandonada. ‘você acha que eles estão lá
dentro?’, pergunto. Papai não responde. De repente eu sinto medo.
Do que eu sinto medo.
De que as placas de energia solar sejam uma máquina do tempo. De que eu seja uma
adulta voltando a este mesmo lugar depois de muitos anos. De que os meus pais
estejam mortos e a nossa casa não seja mais nossa. De que ela seja uma ruína caindo
aos pedaços sem ninguém dentro. Morarmos todos juntos nessa casa era uma delícia.
Mesmo quando a gente brigava. Parecia que nunca ia terminar. Vou sentir saudades
para sempre.] (EGAN, 2011, p. 292-293)

Estamos diante de mais uma visita ao futuro. Dentro do caleidoscópio narrativo que a
obra proporciona, o leitor pode tanto concluir que a família teve uma vida muito feliz e que
após anos a menina retornou ao local quanto preferir pensar que tudo não passou de um
devaneio adolescente. Para reforçar a primeira conclusão podemos perceber que a história da
caminhada começa com uma página sem palavras – ou uma pausa – e termina da mesma forma.
Após esta última pausa entre as telas, Alison conclui seu relato apenas com gráficos sobre as
pausas em músicas de rock. Os gráficos nos dão certeza de que a relação da família continuou
bem já que, segundo a filha mais velha, o pai poderia aproximar-se do irmão ajudando-o com
os gráficos.
A grande metáfora do capítulo 12 como sendo uma pausa se dá em sua última página.
Alison fecha seus slides com um “The End” tal como os finais de filmes antigos. É o fechamento
de algo que tem começo e fim, como uma pausa, e também marca a passagem para o capítulo
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seguinte, uma vez que, como foi descrito por Sasha, a pausa é um momento em suspenso que
antecede o fim verdadeiro.

4.5

Depois da pausa
Em algum ponto depois de 2020 situam-se as ações do décimo terceiro e último capítulo

de VGS, “Pure Language” ou Linguagem Pura. É um capítulo marcado pelo reaparecimento
de personagens que estiveram na trama em diversos pontos, alguns deles enquanto ainda eram
crianças, como Lulu, filha de Dolly.
Depois da pausa fornecida pelo capítulo em power point, que trouxe uma família
prototípica, cheia de referências ao passado e ambientada em pelo deserto, o leitor volta ao
ritmo intenso de Nova Iorque. Com ares distópicos, o capítulo final traz um futuro onde a cena
musical encontra-se totalmente submetida à tecnologia e aos apelos da propaganda.
Now that Starfish, or kiddie handsets, were ubiquitous, any child who could point was
able to download music – the youngest buyer on record being a three-month-old in
Atlanta, who’d purchased a song by Nine Inch Nails called “Ga-ga”. Fifteen years of
war had ended with a baby boom, and these babies had not only revived a dead
industry but become the arbiters of musical success. Bands had no choice but to
reinvent themselves for the preverbal. (EGAN, 2010, p. 347)
[Agora que os consoles infantis chamados Starfish estavam por toda parte, qualquer
criança capaz de apontar podia baixar músicas – o mais jovem comprador de um disco
era um menino de três meses de idade de Atlanta, que tinha comprado uma música no
Nine Inch Nails chamada de “Ga-ga”. Quinze anos de guerra tinham se encerrado com
um pico de natalidade, e esses bebês não apenas ressuscitaram uma indústria morta,
mas também de tornaram árbitros do sucesso musical. As bandas não tinham outra
alternativa a não ser se reinventar para crianças que não sabiam nem falar.] (EGAN,
2011, p. 307)

Neste ponto vemos que tudo aquilo pelo que Bennie lutou: a música pura, o som de
qualidade, músicos talentosos ou uma experiência emocionante se resumiu a compra e venda
de arquivos através de um console operado por bebês. Por mais que se possa argumentar que a
escolha dos bebês seria instintiva, isenta da influência de críticos e rankings da indústria
musical, é preciso lembrar que ela se dá por meio de uma máquina e esta só recebe o que um
grupo de pessoas disponibiliza previamente. Cabe pontuar que esta já é a forma que a maior
parte dos jovens urbanos consome música nos dias atuais e o panorama colocado pela autora
nada mais é que uma ampliação dessa ideia.
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Algumas “apostas” da autora de VGS para este futuro próximo compõem o tempo
monumental fictício deste final de narrativa. Além do colapso da cena musical, a narrativa
refere-se a uma guerra com duração de quinze anos, um colapso da bolsa de valores e um
aumento na taxa de natalidade. Somado a isso, relata-se uma mudança de paradigma no
comportamento dos jovens, que ficariam bastante tradicionais, uma vez que piercings,
tatuagens e palavrões haviam marcado uma geração que agora está velha.
Alex, a companhia de Sasha no primeiro capítulo, finalmente ressurge. Sua principal
função agora é a de refletir acerca do novo cenário e os dilemas morais e éticos dessa nova era.
É a esposa de Alex que trabalha e provê financeiramente a família. Ele cuida da casa e da filha
enquanto tenta utilizar suas habilidades para impressionar Bennie e voltar ao mercado.
Embora seja relativamente jovem, Alex sente seus pés alicerçados no passado e
compartilha com Bennie uma predileção pelo som puro e artesanal feito décadas antes. O
personagem sente a passagem do tempo como algo intimidador, mas que ele pode contornar e
aprender a lidar. Ao conversar com Lulu – agora crescida e assistente de Bennie – ele se presta
a aprender a nova forma de comunicar-se e relacionar-se com o mundo. Com Lulu e seus
papagaios cegos Alex se relaciona pelo console, da maneira moderna, já com Bennie os contatos
são feitos via telefone, como décadas antes.
Lulu esclarece a Alex várias das metáforas e formas de expressão que são usadas
naquele presente ficcional. Suas conversas deixam claro que o título do capítulo refere-se não
só a música, mas também à maneira como as pessoas interagem e no quê o ser humano se
tornou. A personagem Rebecca, esposa de Alex, estuda linguística e o comentário que a
narração dá sobre seu trabalho mostra a aposta de Egan para este presente narrativo:
Her new book was on the phenomenon of word casings, a term she’d invented for
words that no longer had meaning outside quotation marks. English was full of this
empty words – “friend” and “real” and “story” and “change” – words that had been
shucked of their meaning and reduced to husks. Some, like “identity,” “search,” and
“cloud,” had clearly been drained of life by their Web usage. (EGAN, 2010, p. 360)
[Seu novo livro versava sobre o fenômeno dos invólucros de palavras, expressão de
sua própria lavra para se referir às palavras que não tinham mais significado fora das
aspas. A língua inglesa estava cheia dessas palavras vazias – “amigo”, “real”,
“história”, “mudança” - , palavras que tinham sido esvaziadas de seus significados e
reduzidas a meras cascas. Algumas, como, por exemplo, “identidade”, “busca” e
“nuvem”, tiveram claramente sua vida exaurida pelo uso na internet.] (EGAN, 2011,
p. 317)
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No período mais avançado da cronologia de VGS a linguagem é posta em xeque da
mesma forma que a música. Um sistema reduzido a um invólucro, pronto para o consumo
rápido e passível de ser usado por seres humanos de qualquer idade. A comunicação feita
através de mensagens instantâneas de texto entre Lulu e Alex nos mostra o quanto a linguagem
é simplificada tanto em número de caracteres quanto em conteúdo.
Como Bauman (2001) sugere, o ser humano estaria cada vez mais centrado apenas em
si mesmo e a tecnologia daria forma e limitaria ainda mais esse distanciamento. Quando Alex,
num ímpeto, responde verbalmente a uma dessas mensagens, a atitude logo soa como uma
intromissão grosseira. Outros exemplos da entrega total das pessoas ao modo enxuto de
comunicação: a filha de Alex demonstra rápida habilidade em mexer no console mesmo nunca
tendo sido exposta aquilo e também na dificuldade que Alex sente ao contar para a mulher sobre
seu arranjo com Bennie. Ao invés disso pensa em mandar-lhe uma mensagem, chega a redigila mentalmente, mas acaba por não contar-lhe coisa alguma.
O ser humano mesmo pode tornar-se apenas um invólucro, reduzido à mera casca e
desprovido do conteúdo que lhe dá originalidade. É assim que Scotty é descrito por Alex quando
ele o confunde com um funcionário da montagem de palco. Sua velhice contrasta com a imagem
que Bennie construiu para vender o show e é associada à decrepitude e à ruína. “Scotty
Hausmann did not exist. He was a Word casing in human form: a shell whose essence has
vanished” (EGAN, 2010, p. 370) [Scotty Hausmann não existia. Ele era um invólucro de
palavras em forma humana: uma casca cuja essência já havia desaparecido] (EGAN, 2011, p.
326).
Além da “volta” de Alex à cena, é neste capítulo final que várias histórias provam ser
parte de um fluxo contínuo. Quando a narrativa retratou passagens dos anos 1970 e Lou fez seu
safári à África, o leitor tem acesso a uma prolepse que, naquele momento, poderia parecer fora
de propósito:
The warrior smiles at Charlie. He’s nineteen, only five years older than she is, and has
lived away from his village since he was ten. But he’s sung enough American tourists
to recognize that in her world, Charlie is a child. Thirty-five years from now, in 2008,
this warrior will caught in the tribal violence between the Kikuyu and the Luo and
will die in a fire. He’ll have had four wives and sixty-three grandchildren by them,
one of whom, a boy named Joe will inherit his lalema: the iron hunting dagger in a
leather scabbard now hanging at his side. Joe will go to college at Columbia and study
engineering, becoming an expert in visual robotic technology that detects the slightest
hint of irregular movement (the legacy of a childhood spent scanning the grass for
lions). He will marry an American named Lulu and remain in New York, where he’ll

78

UMA PAUSA ANTES DO FIM:
Aspectos do tempo em “A visit from the goon squad”

LAYANA CUNHA

invent a scanning device that becomes standard issue for crowded security. (EGAN,
2010, p. 71)
[O guerreiro sorri para Charlie. Tem 19 anos, apenas cinco a mais do que ela, e mora
longe de sua aldeia desde os dez. Mas ele já cantou para um número suficiente de
turistas americanos para saber que, no mundo dela, Charlie é uma criança. Trinta e
cinco anos depois disso, em 2008, esse mesmo guerreiro vai se ver envolvido na
violência tribal entre os Kikuyu e os luo, e morrerá em um incêndio. A essa altura,
terá tido quatro esposas e 63 netos, um dos quais, um menino chamado Joe, herdará
sua lalema: a adaga de caça feita de ferro agora pendurada em uma bainha de couro
ao lado do seu corpo. Joe fará faculdade em Columbia e estudará engenharia para se
tornar especialista em tecnologia robótica visual capaz de detectar o mais leve traço
de movimento irregular (legado de uma infância passada vasculhando o mato em
busca de leões). Vai se casar com uma americana chamada Lulu e permanecerá em
Nova York, onde inventará um equipamento de scanner que se tornará padrão para a
segurança de multidões.] (EGAN, 2011, p. 65).

Depois de muitas idas e vindas no tempo, temos enfim a confirmação de tudo o que o
trecho acima relata. O local escolhido por Bennie para o show de Scotty está cheio de scanners
visuais para segurança de multidões e já nas últimas páginas Joe, o neto do guerreiro, é citado
como o noivo queniano de Lulu.
Através da retomada de prolepses feitas anteriormente, como a de Lulu e Joe, e da
continuidade das ações de personagens como Bennie e Alex o leitor pode unir os resquícios de
cada história e preencher possíveis dúvidas que ficaram no caminho. O caleidoscópio do tempo
a que o leitor esteve submetido durante toda a narrativa revela suas imagens mais claras neste
último capítulo.
Egan recorre ao tempo monumental durante a trajetória do décimo terceiro capítulo. A
estratégia tratada por Ricoeur (2010), está explícita nas referências à cidade de Nova Iorque, no
caminho que as pessoas percorrem a pé para chegar ao local do show, nas ruas de Tribeca por
onde Bennie e Alex procuram Sasha e, principalmente, no modo como Alex conta o tempo
através de sua janela.
Alex e Rebeca encontram-se de certa forma confinados no arranjo familiar que colocou
a carga financeira nas costas da mulher e fez com que Alex se distanciasse da carreira. A
urgência que Alex tem em resolver sua situação o faz perceber a passagem do tempo,
metaforizada no prédio em construção que a cada dia toma mais a visão da sua janela. Seu
tempo está acabando assim como a construção está. Ele sabe que quanto mais tempo deixar
passar, mais estará confinado no pequeno apartamento e no hiato profissional em que se
encontra.
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Alex looked up. The construction now covered the bottom halves of his windows, its
shafts and beams a craggy silhouette beyond which the prong of the Empire State
Building was still just visible. In a few days, it would be gone. Cara-Ann had been
frightened when the structure crawling with men had first made its jagged appearance
outside their Windows, and Alex had tried desperately to make a game of it. “Up goes
the building!” he would say each day, as if this progress were exciting, hopeful, and
Cara-Ann had taken his cue, clapping her hands and exhorting, “Up! Up!”. (EGAN,
2010, p. 363)
[Alex ergueu os olhos. A obra agora já cobria as metades inferiores de suas janelas, e
seus eixos e vigas formavam uma silhueta irregular atrás da qual ainda era possível
distinguir com dificuldade a pontinha do Empire State. Dali a poucos dias, esta iria
sumir. Cara-Ann tinha ficado com medo quando a estrutura cheia de operários tinha
feito sua aparição irregular diante das janelas deles, e Alex havia tentado
desesperadamente transformar aquilo em brincadeira. “Lá vai o prédio subindo!”,
dizia ele todo dia, como se esse fato fosse animador e cheio de esperança, e Cara-Ann
tinha entrado no jogo, batendo palmas e dançando gritos de incentivo: “Sobe! Sobe!”]
(EGAN, 2011, p. 320)

Alex ilude a filha ao tratar a subida da construção como algo excitante e desprovido de
malefício. Há um paralelo com a forma ocidental de ensinar aos mais novos que a passagem do
tempo é benéfica. Crianças contam ansiosamente o tempo para as datas dos festejos e aprendem
desde cedo que a data de seu aniversário tem algo de especial. Com a maturidade percebem que
na verdade estão contando não o tempo que se passou, mas o que resta. Exatamente como faz
Alex ao perceber que a vista do Empire State está cada dia menor e, dentro em pouco, será só
uma lembrança. É um momento algo depressivo para o personagem. A concretude com que a
perda daquela vista é tradada alude ao peso que a contagem do tempo tem para os homens. O
tempo Chronos passará de qualquer maneira e nada há a se fazer, da mesma forma que Alex
nada pode conta o espigão que tira sua vista.
Por fim, a autora faz das cenas finais a soberania do tempo redentor sobre o tempo cruel.
Scotty Hausmann quase desiste da apresentação. Está à beira do abismo, a ponto de desistir de
todo aquele circo midiático que Bennie criou, resignando-se em ser uma sombra do passado. O
tempo cruel surge com toda sua força enquanto Bennie tenta encorajá-lo:
“You can, Scotty – you have to,” Bennie Said […] “Time is a goon, right? You gonna
let that goon push you around?”
Scotty shook his head.
“The goon won.” (EGAN, 2010, p. 370)
[- Você consegue Scotty...você tem que subir lá – Disse Bennie [...] – O tempo é cruel,
não é? Vai deixar ele intimidar você?
Scotty balançou a cabeça.
- O tempo venceu.] (EGAN, 2011, p. 326)
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Momentaneamente rendido pelo tempo, o músico tenta desvencilhar-se e fugir do
compromisso. É preciso que Bennie e Alex tentem contê-lo, sob pena não ter absolutamente
nada para entregar a multidão que eles juntaram em frente ao palco. Scotty só cede com a
chegada de Lulu, que vence sua resistência apenas com a sugestão de ingenuidade e sua beleza.
O músico vai para o palco e lá começa a agradar o público tocando as músicas que os consoles
haviam divulgado antes do show.
É então que a relação de Scotty com a vida e, por conseguinte o tempo, passa de
crueldade a redenção. O músico levanta-se durante a apresentação e passa a tocar todas as
músicas que escreveu no período em que o mundo não o percebia nem valorizava. Neste
momento a massa de pessoas imersas em tecnologia vai ao delírio e passa a idolatrar aquela
figura que representa o oposto da sociedade em que vivem.
(...) ballads of paranoia and disconnection ripped from the chest of a man you knew
just by looking had never had a page or a profile or a handle or a handset, who has
part of no one’s data, a guy who had lived in the cracks all these years, forgotten a full
of rage, in a way that now registered as pure. Untouched. (EGAN, 2010, p. 374)
[(...) baladas de paranoia e desconexão arrancadas do peito de um homem para quem
bastava olhar para ver que ele nunca tinha tido página pessoal, nem perfil, nem
apelido, nem console, que não fazia parte do banco de dados de ninguém, um cara que
tinha passado todos aqueles anos vivendo nas frestas, esquecido e dominando pela
raiva, de uma forma que surgia como pura. Intocada.] (EGAN, 2011, p. 239)

A imagem de Scotty antes do show havia sido trabalhada por Bennie de maneira a
convencer as pessoas de que a ida até ao local valeria a pena. Era uma imagem vendável, dentro
das expectativas do público. Para felicidade de Scotty, Bennie e Alex, a guinada na performance
fez daquela apresentação algo memorável. Foi o elemento surpresa, causado pela pureza da
melodia e da personalidade do músico, que encantou a multidão. Os personagens de Bennie e
Alex apesar de prezar esta pureza, já estavam de certa forma calejados pela opressão da
indústria do entretenimento, e não poderiam prever aquela reação. Naquele momento ansiavam
apenas pelo não fracasso da empreitada.
No momento em que Scotty dá ao público algo inesperado e nunca antes ouvido, é
resgatado o que Walter Benjamim (1994) chama de aura da obra de arte. Com a narrativa
colocada em um futuro onde o vislumbre de uma a obra pode ser feito a qualquer momento e a
partir de qualquer console, o público tem e experiência de ouvir Scotty ao vivo, valorizando o
momento presente da execução. Benjamim afirma que na era da reprodutibilidade técnica o que
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se atrofia é a aura da obra de arte. O que levou o público a uma sublimação foi a experiência de
consumir arte no momento da sua execução e não através de uma gravação.
Toda a angústia causada pela falta da aura nas músicas, pela qual Bennie sofreu boa
parte de sua vida adulta foi levada à desforra durante o show de Scotty. Sua expectativa de
aproximar o indivíduo da obra, de valorizar o som que não passa pela limpeza dos filtros digitais
e valorizar a autenticidade foram satisfeitas naquele momento. A fruição em tempo real conferiu
ao show o valor de autenticidade, (BENJAMIN, 1994) que escapa aos modos de reprodução.
Ao final da obra em análise acompanhamos a caminhada de Bennie e Alex pelas ruas
de Tribeca. A última conversa dos personagens reafirma a compreensão de que cada indivíduo
o tem uma vivência singular do tempo, ainda que Chronos seja o mesmo para todos. É Kairos
quem define a experiência humana e faz com a dimensão de uma hora para uma personagem
seja completamente diferente da mesma hora para outra – mesmo que esta hora seja vivida
conjuntamente.
Este é um momento da narrativa em que, a despeito da idade dos personagens e do peso
dos anos, a música se impõe sobre o tempo. Conscientes do tempo e seus efeitos, os personagens
mais velhos deixam de lamentar a passagem do tempo cronológico e preferem valorizar a
sensação dos momentos de eternidade que a música proporciona à eles. É o fim de uma narrativa
que tem a música exercendo um pano de fundo em seus capítulos iniciais e um destaque nos
finais.
A última cena revela a angústia que Alex sente ao apertar o interfone do apartamento
onde ele esteve com Sasha mais de uma década antes. Ele sente de forma singular o efeito que
a passagem dos anos lhe traz. Por um instante imagina-se diante da mesma Sasha de outrora e
sente-se melancólico ao relembrar seu eu da juventude.
And in that moment, the longing he’d felt for Sasha at least assumed a clear shape:
Alex imagined walking into her apartment and finding himself still there – his young
self, full of schemes and high standards, with nothing decided yet. The fantasy imbued
him with careering hope. He pushed the buzzer again, and as more seconds passed,
Alex felt a gradual draining loss. The whole crazy pantomime collapsed and blew
away. [...]
- “I don’t know what happened to me,” he said, shaking his head. “I honestly don’t.”
Bennie glanced at him, a middle-aged man with chaotic silver hair and thoughtful
eyes. “You grew up, Alex,” he said, “just like the rest of us.” (EGAN, 2010, p. 378)
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[E, nesse instante, a saudade que ele sentia de Sasha finalmente tomou uma forma
nítida: Alex se imaginou entrando no apartamento dela e descobrindo a si mesmo
ainda ali – o seu eu mais jovem, cheio de planos e padrões exigentes, sem nenhuma
decisão ainda tomada. Essa fantasia o encheu de uma esperança avassaladora. Ele
tocou o interfone outra vez e, conforme os segundos foram passando, sentiu uma perda
que minava sua energia de modo gradual. Toda aquela louca pantomina desabou e foi
varrida para longe. [...]
- Não sei o que aconteceu comigo – falou balançando a cabeça. - Não sei mesmo.
Bennie virou os olhos na sua direção: um homem de meia-idade, cabelos grisalhos,
caóticos, olhar bondoso.
- Você cresceu, Alex – disse ele. – Igual a todo mundo.] (EGAN, 2011, p. 332)

Para Alex, se Sasha abrisse a porta para eles seria como encontrar-se consigo mesmo
anos antes. O amadurecimento dele é prova inconteste da passagem do tempo e nos remete a
mensagem latente na obra de Egan: a de que não há velho e novo nem ontem e amanhã. O que
existe é a compreensão psicológica do tempo e a reação humana perante a isso.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho, longe de almejar esgotar o tema do tempo na referida obra, traz à

discussão os procedimentos narrativos usados por Jennfer Egan para o tratamento do tempo e
o quanto a autora dialoga com a tradição literária ao fazer isso.
Levando-se em conta o que foi observado, percebemos a visão sobre o tempo que Egan
imprimiu em sua obra: o tempo como resultado de uma compreensão psicológica, em que,
mesmo que transcorrendo de forma inexorável, é compreendido de maneira única por cada
indivíduo. O caminho percorrido para deixar latente esta concepção valeu-se de estratégias as
quais foram comentadas anteriormente, onde destacam-se as prolepses e analepses, o uso do
Tempo Monumental (Ricoeur, 2010) e da noção do homem como vítima da sucessão e da
mudança temporais (Meyerhoff, 1976).
As prolepses e analepses são responsáveis pela antecipação de alguns desfechos e as
analepses elucidam lacunas feitas pelos saltos que a narrativa dá. Através delas o leitor tem a
sensação de que está percorrendo uma só história, mesmo que em meio a tantos cortes, idas e
vindas. O tempo monumental tratado por Ricoeur (2010), está explícito nas inúmeras
referências às cidades de Nova Iorque, Mombaça, Tampa, Nápoles e até mesmo no caminho
que as personagens descrevem ou contemplam durante seus deslocamentos na narrativa.
Egan também se utiliza do presente plausível a que alude Meyerhoff (1976), ao situar
quase toda a narrativa no presente. Apesar da obra representar uma trajetória de quase cinquenta
anos, o recurso de narrar utilizando o tempo verbal passado ou o flashback é pouco utilizado.
Dessa forma a autora manteve-se no presente da narrativa e concentrou-se em colocar as
personagens sempre no fazer da ação. As personagens refletem sobre o tempo com base em
suas experiências do presente, julgando serem fruto do que fizeram no passado. Quem tem uma
experiência negativa considera que a passagem do tempo foi sofrida, já as personagens que
ficam em melhor situação fazem outra avaliação da passagem dos anos.
Este pensamento encontra eco em Agostinho (1984), que em suas confissões
compreendeu de que somos seres temporais e que, portanto, não podemos falar do tempo como
se fosse um objeto exterior. O filósofo de Hipona responde à pergunta “com que meço eu o
tempo?”, de modo simples: com meu espírito. E assim responderam os personagens de VGS.
Uns com atitudes positivas e outros resignados e até mesmo revoltados. Nunca indiferentes.
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Ao trabalhar as emoções dos personagens Egan realizou um trabalho que em muito
dialoga com a tradição. Eliot (1989) afirma que o poeta combina emoções corriqueiras, já
conhecidas, de forma a proporcionar uma nova emoção artística. A obra de arte se daria pela
novidade na combinação das emoções e não pela emoção nova em si mesma. Em VGS estamos
todo o tempo diante dos medos fundamentais do ser humano - medo do desconhecido, da morte,
do que virá adiante, da velhice - tratados de forma diferente ao longo dos capítulos. Se “O
objetivo do poeta não é descobrir novas emoções, mas utilizar as corriqueiras trabalhando-as
no elevado nível poético” (ELIOT, 1989, p. 47), é possível fazer um paralelo entre a forma
como Eliot considerava o valor artístico de uma obra e o trabalho realizado pela autora de VGS.
Percebemos que as idas e vindas no tempo cronológico foram utilizadas de forma a
deixar claro que o tempo tratará fazer o que quer que seja virar passado. Sendo assim, viver
seria muito mais sobre aprender a amadurecer para aceitar a visita do “brutamonte” tempo e
não uma corrida para vencê-lo. Quando a última sentença mostra mais uma garota que tenta a
sorte em Nova Iorque tentando pôr a chave na fechadura damos apenas mais uma volta na
espiral de um tempo que não sabemos se é passado ou futuro, mas é, certamente, presente.
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