
o último gozo do mundo

O último gozo do mundo (4P).indd   1 19/04/21   19:11



O último gozo do mundo (4P).indd   2 19/04/21   19:11



bernardo carvalho

O último gozo  
do mundo
Uma fábula

O último gozo do mundo (4P).indd   3 19/04/21   19:11



Copyright © 2021 by Bernardo Carvalho

Grafia atualizada segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990,  
que entrou em vigor no Brasil em 2009.

Capa 
Daniel Trench

Imagem de capa 
Kalimba, de Marina Rheingantz, 2018. Óleo sobre tela, 300 × 550 cm.  
Reprodução de Eduardo Ortega.

Preparação 
Márcia Copola

Revisão 
Luciane H. Gomide
Angela das Neves

Os personagens e as situações desta obra são reais apenas no universo da ficção;  
não se referem a pessoas e fatos concretos, e não emitem opinião sobre eles.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[21] 
Todos os direitos desta edição reservados à 
editora schwarcz s.a. 
Rua Bandeira Paulista, 702, cj. 32 
04532‑002 — São Paulo — sp 
Telefone: (11) 3707‑3500 
www.companhiadasletras.com.br
www.blogdacompanhia.com.br
facebook.com/companhiadasletras
instagram.com/companhiadasletras
twitter.com/cialetras

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (cip) 
(Câmara Brasileira do Livro, sp, Brasil)

Carvalho, Bernardo
O último gozo do mundo : Uma fábula / Bernardo 

Carvalho. — 1a ed. — São Pau lo : Com pa nhia das Letras, 2021.

isbn 978‑65‑5921‑036‑7

1. Ficção brasileira i. Título.

21‑56983 cdd‑b869.3

Índice para catálogo sistemático:
1. Ficção : Literatura brasileira          b869.3

Cibele Maria Dias – Bibliotecária – crb‑8/9427

O último gozo do mundo (4P).indd   4 19/04/21   19:11



i. O fim do mundo  
como eles o conheceram
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1.

A última coisa que ela podia imaginar era que ele 

esperasse dela uma mulher leve e despreocupada. Não 

foi assim durante os vinte anos que passaram juntos, 

não seria agora, aos trinta e nove, em meio a uma qua‑

rentena, quando tudo é espera sem futuro. Ele esperou 

o isolamento social ser decretado para comunicar que 

não podia continuar ao seu lado. Foi uma surpresa sa‑

ber que ele tinha descoberto a felicidade justamente en‑

quanto ela estivera fora dando aulas. E, no entanto, não 

faltavam indícios. Fazia mais de um ano que o sexo en‑

tre eles se convertera num esforço que nenhum dos dois 

estava disposto a fazer.

Não poderia haver talvez dúvida na decisão e ambi‑

guidade no sentimento? Não. A presença dela o opri‑

mia, sua guerra contra a injustiça do mundo o pertur‑
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bava. Vivia com ela em estado de alerta, como se tudo 

estivesse a ponto de explodir e ela sempre à espera da 

pior das crises, que agora, por ironia, pegava‑a despre‑

venida. Longe dela ele percebeu que o problema não 

era dele. Não eram dele nem a tensão nem a ansiedade, 

ele insistiu. Longe dela compreendeu que podia ser feliz 

sozinho.

Pela primeira vez em vinte anos despediram‑se sem 

contato físico, como pedia o bom senso no combate à 

peste. Mas bastou ele sair e fechar a porta para ela en‑

tender a redundância insensata do abandono no confi‑

namento: a perspectiva da solidão, como se já não bas‑

tasse, justificada por uma ameaça exterior, física, mortal 

e invisível.

Tinha voltado do exterior para a vida ao lado de um 

homem que já não a queria, embora à distância tivesse 

declarado seu amor até o último minuto, por telefone, 

talvez pela inércia do hábito (estavam juntos desde o 

fim da adolescência) transformado em culpa e compai‑

xão. No curto intervalo entre a volta e a ruptura, entre‑

tanto, ela ainda teve tempo de realizar um plano antigo 

e assistir ao curso de uma crítica literária que, mais de 

uma vez em eventos dos quais também ela participara 

como conferencista, havia ridicularizado seus romances 

escritos sob pseudônimo, sem saber que estava na pre‑

sença da autora. Teve tempo de assistir apenas à primei‑

ra aula. A universidade foi interditada no dia seguinte, 

depois de um aluno de direito e outro de engenharia, 

ambos com a forma grave da doença, confirmarem a 
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pre sença do vírus no campus. O fechamento da univer‑

sidade coincidiu com o início da quarentena.

Uma coisa inédita e inesperada, contudo, ocorreu 

naquela aula, enquanto ela ouvia a crítica literária achin‑

calhando passagens de um de seus romances assinado 

com pseudônimo masculino. O curso, na verdade uma 

oficina de criação literária, propunha‑se a desconstruir 

uma série de imposturas e engodos contemporâneos — 

o seu romance entre eles — e ela esperava colher, da 

situação improvável de sua presença como autora in‑

cógnita entre os alunos, inspiração e material para um 

futuro projeto picaresco. Nunca escrevera nada cômico. 

Seria sua chance de provar que também tinha humor. A 

professora lia trechos do livro em voz alta e, supondo 

que tivesse sido escrito por um homem, zombava da in‑

ca pacidade do autor para lidar com tudo o que não se 

referisse ao próprio sexo, entre olhares de cumplicidade 

e piscadelas lançadas à colega (e autora) impassível en‑

tre os estudantes: “Vejam só do que é capaz a imagina‑

ção masculina! O que um homem pode pensar de uma 

mulher! Atentem para o vocabulário. Até onde vai o 

ridículo da sua fantasia?!”.

Nessa hora, justamente, um rapaz ruivo que ela ha‑

via notado ao entrar e com quem vinha trocando olhares 

furtivos percebeu que ela não tinha o livro e convidou‑a 

a seguir a leitura no exemplar dele. Foi a confirmação 

de uma correspondência para ela inconcebível àquela 

altura: flertar com um estudante quinze anos mais jo‑

vem, sentar ao seu lado, enquanto ele acompanhava 
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com o indicador roído as frases que ela havia escrito 

quando tinha a idade dele, protegida por um pseudôni‑

mo que agora era destroçado, na leitura implacável da 

professora.

Foi de fato uma sensação inédita de transgressão e 

liberdade — ele não era seu aluno, podiam fazer o que 

bem entendessem, sem a sanção das regras de conduta 

e das hierarquias acadêmicas; ela dava aulas em outra 

faculdade, estava ali de ouvinte, em princípio para pres‑

tigiar a colega obcecada por seus livros sem saber que 

eram seus —, uma liberdade vizinha da loucura que os 

possuiu depois da aula, depois de ela oferecer carona ao 

estudante, quando caminhavam para o estacionamento 

por um dos bosques da universidade e se atracaram de 

repente, indiferentes ao risco não só de serem flagrados 

em público, mas de acabarem vítimas de um assalto, 

que também não podia ser descartado ali ao cair da noi‑

te. Sem que pudessem saber, consagravam naquele ins‑

tante o fim de uma era. Ali terminava o mundo como o 

conheceram.

Não marcaram nada. Não disseram seus nomes. 

Não trocaram telefones nem e‑mails. “O desconhecido 

é combustível da fantasia”, a professora havia pinçado, 

poucas horas antes, dentre os clichês do romance em 

suas mãos. Para a autora a graça daquele mal‑entendi‑

do só confirmava a vantagem de nunca ter assumido o 

que publicava fora da carreira acadêmica. Ela era so ció‑

loga. Com o próprio nome, assinava textos de sociologia. 

Assim como os heterônimos abriam‑lhe novas possibi‑
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lidades romanescas em princípio incompatíveis entre si, 

um projeto literário picaresco por exemplo, o anonima‑

to permitia‑lhe realizar algo ainda mais improvável e 

inesperado, consumar uma fantasia adolescen te repri‑

mida, entregando‑se a um jovem desconhecido. Nin‑

guém podia associá‑la à autora de ficção, atribuir‑lhe 

uma identidade literária, confiná‑la a um estilo, aos ro‑

mances que escrevera. Da mesma forma, não era ela 

quem estava ali com o estudante, num estacionamen‑

to da universidade. Era a encarnação de uma fanta sia 

adia da. A desvantagem do anonimato, naquele caso pe‑

lo menos, e sem que ela pudesse prever, era tornar o 

futuro impraticável. Em silêncio, os dois contavam com 

a aula seguinte, que nunca houve. Apanhados de sur‑

presa pela quarentena, cada um seguiu seu caminho 

sem saber mais nada um do outro.

Àquela altura, ela ainda achava que fosse ou pu‑

desse ser feliz no casamento (só dias depois o mari do lhe 

anunciaria a decisão de abandoná‑la), e por isso acei tou 

sem arrependimento, e até com um certo descuido, a 

pos  sibilidade do sexo casual, sem futuro nem conse‑

quên   cia, mas também podia ser que parte do que ela 

sentia como liberdade e transgressão já pertencesse ao 

fim do mundo, à intuição difusa de uma ruptura conju‑

gal iminente.

Nos meses seguintes, depois de entender a dupla 

dimensão do seu isolamento, a consciência do fim de 

uma vida que por anos lhe parecera definitiva, agora 

assombrada pela progressão descontrolada da doença e 
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dos números extraoficiais de mortos e infectados (os 

oficiais eram subnotificados pelo governo), descobriu 

que estava grávida. Mesmo se o aborto fosse legal no 

país, e não objeto da hipocrisia mais obscurantista, teria 

sido difícil e arriscado encontrar ajuda durante o auge 

da crise sanitária, quando os hospitais trabalhavam no 

limite de sua capacidade ou além dela. As regras de con‑

finamento e os riscos de contágio mantiveram‑na num 

estado mórbido de negação, e ela preferiu ficar longe de 

médicos e clínicas, à exceção de um exame colhido em 

casa, assim que suspeitou da gravidez, para afastar a hi‑

pótese de alguma doença contraída naquele encontro 

casual na universidade. Para completar, além do marido 

que a abandonara, perdeu a mãe e o pai nos primeiros 

meses da pandemia. Viu‑os pela última vez quando fo‑

ram levados de ambulância por enfermeiros que mais 

pareciam escafandristas. Não estava preparada para per‑

der mais ninguém. Que dizer abrir mão de uma promes‑

sa de continuidade?
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2. 

Com o isolamento, tudo ficou mais fragmentário. As 

notícias eram o único rumor da realidade comum, que 

resistia como um miasma ou um eco distante. Ficou di‑

fícil terminar de ler um romance, chegar ao final de um 

filme, ouvir uma conversa até o fim. A leitura do mun‑

do tornou‑se descontínua e episódica. O entendimento 

foi reduzido a capítulos, flashes e cenas que não chega‑

vam a compor um todo. Tudo o mais era demasiado 

exaustivo, como tentar dar nexo a disparates. Foi nesse 

momento, quando a comunicação já havia migrado qua‑

se que exclusivamente para as mídias sociais, ricoche‑

teando no circuito fechado de bolhas, que ela teve a ideia 

de um pequeno texto, não mais que uns poucos apon‑

tamentos cuja leitura ainda seria tolerada, sobre a obli‑

teração do passado pela internet. Era curioso que o mes‑
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mo meio que nada esquece, de onde nada se apaga, 

fosse responsável pela impressão de que tudo o que exis‑

te dependesse dele. Como se nada pudesse precedê‑lo, 

como se a rede tivesse roubado o passado, a realidade e 

a natureza. A quarentena permitiu que ela descrevesse 

com precisão sociológica uma percepção que já a inco‑

modava antes da pandemia mas que ela identificara tal‑

vez a um conflito de gerações, a um estado difuso ao qual 

não conseguia dar um nome específico. No confina‑

mento, entendeu o paradoxo de um passado inde lével 

que não admite passado, como se o mundo começasse 

ali. Era o que já anunciava a rede antes da quarentena 

e que a quarentena chancelou como norma. O passado 

reconfigurado não mais pela memória mas pela soberba 

voluntariosa da simultaneidade. Era o que as mídias so‑

ciais e o confinamento tinham em comum. E o que tor‑

nava obsoleta a consciência crítica. O tempo tinha sido 

confinado. O presente era arquivo. A história estava sus‑

pensa, transformara‑se em fábula. Não havia outra pos‑

sibilidade narrativa, o que permitia as versões mais di‑

versas, conflitantes e simultâneas, mas não a contradição. 

As conexões tinham sido abolidas.

Não era só a verdade que deixava de existir. O que 

não se encontrava na rede tampouco tinha direito à 

existência. Não havia ação, história ou obra fora dali. 

Não havia consciência exterior. A rede já vinha subs‑

tituindo a consciência coletiva antes da quarentena. O 

con finamento coroou esse processo. As ações já não ti‑

nham consequência se não fossem vistas e comparti‑
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lhadas em rede. E as consequências estavam circunscri‑

tas a correspondências, ao compartilhamento interno das 

cha madas bolhas, o que só contribuía para tornar mais 

absurdo, perturbador e paralisante o rastro de mor te 

dei xado por um agente não programado, invisível e ex‑

terior, como um vírus.

A espera estendida por uma cura ou vacina fez com 

que se adaptassem à nova vida como provisória. Com o 

tempo em suspensão, o provisório se tornou natural, 

perene, não o resultado da ameaça mortal que os encur‑

ralava. A falta de perspectiva excita o medo, e ninguém 

sobrevive com medo. Assim passaram a viver no para‑

doxo da negação. Foram mais de dois anos, entre perío‑

dos de flexibilização, às vezes espontânea e inconse‑

quente (por duvidar do que não viam, por negar o que 

não correspondesse ao espelho das redes sociais, muitos 

logo se sentiam imunes e cansavam de esperar), e even‑

tuais retomadas compulsórias de confinamento, para 

tentar remediar os estragos da inconsequência, até a 

descoberta de uma vacina aparentemente segura trazer 

de volta não a ilusão de normalidade em que muitos já 

viviam, mas uma possibilidade mais concreta e confiá‑

vel de futuro. É claro que nada disso traria de volta a 

vida nos termos do passado. De repente tudo era exage‑

ro. As ruas se encheram de gente que se reunia, se abra‑

çava e se beijava em desafio ao perigo invisível, suposta‑

mente vencido. Tudo o que não puderam fazer durante 

o confinamento, faziam em dobro fora dele. Queriam se 

reencontrar, tocar‑se, mas nada era suficiente. Uma on‑
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da de euforia tomou conta do mundo, uma histeria co‑

letiva compensatória, como a “febre da dança” à saída 

da Idade Média. Em poucos meses o rastro da devasta‑

ção viria a dar sua medida exata, a contagem dos mortos 

não oficiais, a miséria, os desvalidos, os famintos, o de‑

sastre econômico, a desfaçatez autocrática, a disputa pe‑

lo que sobrou comutado em objeto de uma nova parti‑

lha entre homens e nações numa luta pela sobrevivência 

mais selvagem, mais mesquinha, ocupando o vácuo on‑

de num passado recente se enalteceram a empatia e o 

amor. Antes que esse novo desencanto fosse deflagrado, 

viveram dias supostamente felizes, enfurecidos em seu 

excesso, e certamente irrefletidos, o fim do mundo tra‑

vestido de reinauguração. E embora houvesse regras 

também para o desconfinamento, transgredi‑las se tor‑

nou a norma. Filas — mais propriamente amontoados 

de gente — se formaram diante de cinemas e teatros 

que viviam às moscas antes da pandemia e agora eram 

reabertos como se ali se projetassem perspectivas jamais 

vistas ou imaginadas. Numa proliferação de festas e reu‑

niões, comemorou‑se o fim do medo e da ameaça de 

contágio com a desopilação desenfreada dos corpos. A 

alegria e o prazer dobraram as últimas expressões taci‑

turnas. Em aberto antagonismo à moderação ditada pe‑

las regras sanitárias, muitas dessas festas aconteciam ao 

ar livre, em parques e bosques nos arredores da cidade, 

para centenas de pessoas, às vezes milhares, dando con‑

tinuidade a uma tradição clandestina que se estabelece‑

ra durante o isolamento. Foi numa delas, entre hordas 
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de desconhecidos, que eles se reviram pela primeira vez 

depois do encontro na universidade.

Não era, para nenhum dos dois, a primeira festa de 

que participavam depois da quarentena. Para ela tudo 

se resumia à ocasião de reencontrá‑lo. Não pensava em 

outra coisa, mal conseguia avançar quando andava na 

rua, fitando os rostos sem máscara no contrafluxo, es‑

quadrinhando cada um deles. Mais realista talvez, em‑

bora nada tivesse de resignado, para ele aquela era só 

mais uma festa, se não fosse também a ocasião mais 

segura, em meio a uma multidão de cegos, para a troca 

de informações sigilosas.

Os carros se aproximavam numa longa fila, vinham 

lentamente pela estrada principal, do norte e do sul, e 

depois se espalhavam pelas várias entradas do parque, 

antes de convergir novamente, guiados pela luz e pelas 

batidas da música eletrônica, na direção da clareira on‑

de, ao lado do palco, uma tenda imensa fora montada 

para proteger os equipamentos. Ela sempre podia justi‑

ficar pelo interesse sociológico sua presença numa festa 

onde a média de idade girava em torno de vinte e pou‑

cos anos. Ouvira falar dos encontros clandestinos con vo‑

cados pelas mídias sociais durante a quarentena e apro vei‑

tava para tomar anotações de campo para sua pesquisa 

sobre a rede (foi a desculpa que deu para convencer uma 

amiga recalcitrante a acompanhá‑la). Embora não hou‑

vesse constrangimento capaz de fazê‑la perder uma 

oportunidade eventual de revê‑lo, preservava sua his‑

tória pessoal. Por superstição, preferia não assumir que 
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o desconfinamento trouxera de volta, mais que a espe‑

rança e o desejo de rever o estudante, uma convicção 

quase mística de que, assim como quando o conhecera, 

o acaso teria seu papel no reencontro.

Sem motivo para estar ali, bastava à amiga a sombra 

de uma dúvida ou hesitação, um pequeno contratempo 

ao longo do caminho, para sugerir que dessem meia‑

‑volta e fossem beber uma cerveja no centro. Por pre‑

caução, deixou o carro perto da saída do primeiro esta‑

cionamento, logo na entrada do parque, para não correr 

o risco de acabar presa num engarrafamento quan do 

decidissem ir embora.

As duas caminharam pelo bosque, acompanhadas 

por pequenos grupos e casais que corriam ao lado delas, 

rindo e gritando, entre as árvores, na direção da música. 

Uma menina por pouco não derrubou a amiga ao passar 

por ela, puxada pelo namorado. A imprudência juvenil 

(ou talvez fosse a felicidade) insuflava o mau humor da 

amiga. Mal tinham chegado e ela já não disfarçava a 

contrariedade. Tomando a dianteira, alguns passos à fren‑

te, ela, ao contrário, fingia ignorar tudo ao redor, a co‑

meçar pela irritação da amiga — ou talvez já não esti‑

vesse mesmo em condições de ver nada além do que 

buscava. Nada parecia detê‑la, nada a demovia da obses‑

são de um reencontro com o estudante, como se o futu‑

ro fosse só desejo. Sabia que não era. Estivera em outras 

festas antes daquela. Apenas contava com a sorte.

Pouco a pouco as duas foram se distanciando uma 

da outra, naturalmente e em silêncio. A amiga desace‑
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lerava, resistindo ao frescor da noite num abraço em si 

mesma, no qual friccionava os braços com as mãos, en‑

quanto ela, mais à frente, apertava o passo, avançando 

ao lado dos jovens casais. Logo se perderam uma da 

outra. Os casais corriam, mas era como se ela, ao tentar 

acompanhá‑los, corresse para trás. Corria para alcançá‑

‑los e recomeçar em novos termos. Era ao mesmo tem‑

po um processo de negação e de loucura, como condi‑

ção para o renascimento a que achava ter direito depois 

de tudo o que passara. Eles fugiam do passado recente, 

mas para ela o passado eram eles, que ela tentava alcan‑

çar. Como se bastasse correr para recuar à juventude 

depois da experiência da quarentena e da morte. Voltar 

a viver, com mais intensidade, mas agora com a cons‑

ciência da perda, para não perder de novo. Ninguém é 

totalmente diferente do que foi. Os casais passavam por 

ela com garrafas de cerveja na mão, rindo e tropeçando 

na grama úmida, levantando nacos de terra. E logo ela 

entendeu que já era a festa. Correr equivalia a dançar. 

Para eles a pressa também tinha a ver com o desejo de 

sair de um círculo de confinamento e solidão. Mas para 

ela o futuro era uma contradição em termos, uma lem‑

brança prospectiva que ela perdera antes de conhecer. 

Avançava para trás. Não pertencia à felicidade daquela 

gente. Procurava não pensar. Se parasse para pensar, 

também pararia de correr e, aí sim, talvez recuasse en‑

vergonhada.

A luz da clareira projetava a sombra deles sobre 

seus passos, pelo caminho que a música também fazia 
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através das árvores, em sentido contrário ao deles, que 

corriam para ela. Investiam contra a música. E, entre os 

rostos iluminados, como num sonho ou numa fábula, 

de repente ela teve a impressão de ver o dele. Sentindo‑

‑se observado, ele se virou para ela. E pouco a pouco, 

entre olhares de reconhecimento mútuo, foram dimi‑

nuindo o passo até pararem um diante do outro, sepa‑

rados por uns poucos metros que ainda permitiam a 

passagem de um ou outro retardatário desgarrado, cor‑

rendo na direção da música e da clareira iluminada.

“Você não sabe como eu te procurei”, ele sorriu, ti‑

rando as palavras dela, depois de segundos a observá‑la, 

hesitante, em silêncio. É verdade que um reencontro as‑

sim, para ser realmente fabuloso, não deveria com portar 

nenhuma hesitação, mas ali se explicava pelos meses de 

isolamento. Cada um havia amadurecido à sua maneira, 

envelhecido na ausência do outro. Cada um tinha sido 

devastado à sua maneira. Tinham guardado do outro a 

imagem de um mundo perdido, que só podia existir em 

fantasias ou lembranças distantes. Era natural que hesi‑

tassem em reconhecer um ao outro. Era nor mal que du‑

vidassem, que temessem as ilusões. Todo mundo sabe 

que o mundo não é uma fábula. “Postei um monte de 

mensagens na esperança de que a gente tivesse pelo 

menos um amigo em comum, em algum círculo.”

Ela sorriu, olhou para o chão e balançou a cabeça 

antes de voltar a olhar para ele, sem saber se acreditava, 

se era possível que tivessem feito a mesma coisa — ela 
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também o tinha procurado pelos círculos daquele pur‑

gatório, entre centenas de amigos virtuais, por uma ra‑

zão que ele não podia imaginar e que ela preferiu não 

revelar ali: “Que é que a gente faz?”.

Depois de meses esmagados no presente, tinham 

desaprendido a fazer projetos, desconfiavam das expec‑

tativas. O futuro era uma abstração obscena.

“Agora?”

“Quando mais?”, ela sorriu e deu de ombros. O se‑

xo era parte de um plano maior, que os dois não ousa‑

vam dizer ali, como entre as árvores onde se conhece‑

ram, quando havia a ilusão de um paraíso que podiam 

compreender e que nutriam em silêncio para evitar as 

derrapagens românticas. O acaso do reencontro agora 

anunciava uma possibilidade de futuro que era melhor 

não imaginar. Ninguém precisava dizer o que tinha vis‑

to durante a quarentena.

“Você me dá um segundo?”, ele disse.

Ela o viu afastar‑se na direção de um rapaz que os 

observava à distância, e que só então ela notou, debaixo 

de uma árvore. Viu‑os confabular. E o rapaz, entre ges‑

tos que faziam referência a ela, entregar alguma coisa 

ao estudante e sumir.

“Eles vieram destruir o mundo”, ele lhe disse ao 

voltar.

“Eles quem?”, ela sorriu.

Ele disse que, pressentindo o fim irremediável, eles 

(continuava sem nomeá‑los) decidiram arrancar o últi‑
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mo gozo do mundo. Um gozo de destruição, que esta‑

vam determinados a desfrutar sozinhos.

“Eles quem?”, ela insistiu, agora séria.

Mas, no lugar da resposta, ele pôs na boca uma pas‑

tilha que tirou do bolso da calça, e a beijou.

Passaram a noite numa espelunca do centro. De 

manhã, ele disse que precisava ir embora. Beijou‑a, ga‑

rantiu que ligaria, não ia perdê‑la de novo, e saiu às 

pressas, sem lhe dar a chance de contar sobre o filho.
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