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CONTRA CAPA
A face oculta é o resultado fascinante da seleção das quase 500
crônicas veiculadas na grande imprensa na última década. São cerca de
80 textos num livro que, sob vários aspectos, é um remédio. Surge em
cena os bastidores da prática da medicina, universo cheio de mitologias,
descobertas, medos, conquistas. Bastidores de um mundo vedado à
maioria.

ORELHAS DO LIVRO
Há cerca de uma década o prestigiado ficcionista, também
médico, mantém uma coluna na grande imprensa, coluna na qual põe
em cena o universo da prática da medicina, universo cheio de
mitologias, descobertas, medos, conquistas. Universo que revela o
médico e o paciente, dois personagens que encarnam pólos opostos da
natureza humana: o cientista e o doente.
Em sua coluna semanal, Scliar ilumina muitas das áreas
obscuras da ação muitas vezes heróica dos médicos e busca
compreender a angústia dos pacientes, enquanto esclarece, a todos nós,
as dúvidas mais urgentes sobre o mais próximo dos planetas: o nosso
próprio corpo.
A face oculta é o resultado fascinante (as expressões “inusitadas”
e “reveladoras” do subtítulo são adequadíssimas) da seleção das quase
500 crônicas já publicadas. São cerca de 80 textos num livro que, sob
vários aspectos, é um remédio.
Moacyr Scliar nasceu em Porto Alegre (RS) em 1937.
Descendente

de judeus

russos,

formou-se

em

Medicina em 1962. Às vésperas de completar 40
anos de atividade literária, escritor profícuo, já
publicou cerca de meia centena de títulos, nos mais
variados gêneros. Alguns de seus principais livros:
O carnaval dos animais (contos), O exército de um
homem só (novela), O centauro no jardim (romance),

A orelha de Von Gogh (contos), Contos reunidos, A paixão transformada:
história da medicina na literatura (ensaio), A majestade do Xingu, A
mulher que escreveu a Bíblia e Os leopardos de Kafka (novelas).
Traduzido para doze idiomas, recebeu prêmios incontáveis, alguns
muito importantes como o Casa de las Américas e o Jabuti. Várias das
obras de Scliar já foram adaptadas para o teatro, o cinema e a televisão.

“A verdade é que a medicina, teoricamente fundada na
observação, é tão sensível às influências políticas, religiosas,
filosóficas e da imaginação como o barômetro
é sensível às mudanças atmosféricas.”

Oliver Wendell Holmes, Medical Essays

“Todo o interesse na doença e na morte é, em
verdade, apenas uma outra expressão
de nosso interesse na vida.”

Thomas Mann, A Montanha Mágica

“A descrição da doença, na literatura,
é prejudicada pela pobreza da linguagem...
Mas não é de uma nova linguagem
que necessitamos, e sim de uma nova
hierarquia das paixões.”

Virginia Woolf, On Being Ill

Os textos deste livro foram publicados no jornal Zero Hora (Porto Alegre) entre
janeiro de 1993 e março de 2001
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Voltando à vida

Vida é assim. Um dia de manhã você pega seu carro, na praia,
para ir a Porto Alegre, onde tem alguns assuntos a resolver. A
tarde você estará de volta; como muitos, como todos você acredita
que a vida pode ser planejada e que as coisas acontecerão
conforme o previsto.
Você então vai dirigindo seu carro, conversando com uma
amiga, nesta manhã agradável. E então um estrondo, e um
segundo depois você está atirado no chão, o sangue escorrendo de
vários ferimentos, dores lancinantes pelo corpo. Você não acredita.
Não, não pode ser verdade, isto é um pesadelo, eu ainda não
acordei, estou sonhando, daqui a pouco despertarei e começarei
uma viagem a Porto Alegre, e aí sim, tudo dará certo. Mas a
realidade se impõe, brutal: você acabou de sofrer um acidente, e
você sente o tênue sopro de sua vida vacilando, prestes a se
extinguir.

Sou médico. Sofri um acidente, mas sou médico, continuo
médico. Muitas vezes atendi pessoas em situação igual à que me
encontro, aprendi algo com isso, aprendi a pensar sobre o trauma
grave. É de minha lucidez médica que preciso agora, nesta
desesperada tentativa de enfrentar o caos que, eu sei, precede o
fim.
Não enxergo. Por alguma razão — trauma craniano, acho —
perdi a visão. Mas ouço vozes. Confusas, alarmadas. Querem me
levar. E eis o primeiro perigo: “levar” significa que me agarrarão

pelos braços e pelas pernas, me colocarão num carro e assim serei
transportado. Mas sei que tenho fraturas e o alarma soa dentro de
mim: não, eles não podem me levar, eles me colocarão em risco
ainda maior. Com o que resta da minha autoridade médica,
comando: não me mobilizem, deixem-me aqui, chamem uma
ambulância.
Neste momento, a sorte decide a meu favor. Há um sargento
da Brigada Militar no local e também, como me contaram depois,
um auxiliar de enfermagem. E são eles que organizam minha
remoção: pedem emprestado a um chofer de caminhão uma porta
de madeira, do carregamento que ele leva, e é nesta maca —
improvisada,

mas

segura

—

que

sou

transportado

numa

ambulância da Secretaria da Saúde — a mesma Secretaria para a
qual trabalho.

E aqui estou eu, em outro cenário que não me é
desconhecido: no Pronto Socorro muitas vezes fiz plantão, muitas
vezes recebi pacientes que, como eu, chegavam com o rótulo
temível: politraumatizado.
Sou colocado numa maca e rapidamente examinado. As
suspeitas

se

confirmam:

há

várias

fraturas,

preciso

ser

radiografado, tomografado. E então começa a corrida da maca pelo
corredor: é o teto que eu vejo, o teto passando rápido, e faces
ansiosas, e luzes, e aparelhos.
Cada movimento desperta dores lancinantes. Há um só
momento em que tenho descanso: quando me introduzem dentro
do tomógrafo. Esta experiência, que em outros se acompanha de
claustrofobia, me proporciona um bem-estar incrível: ali estou,
imobilizado, sem dor, quieto, no escuro. Deixem-me aqui, é o que
eu tenho vontade de pedir, mas sei que é impossível. Levam-me
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