
e iní cio até cau sa uma cer ta es tra
nhe za quan do se lê, na lis ta dos 
pre mi a dos da Fun da ção Con ra do 
Wes sel, a ca te go ria Li te ra tu ra e o 
nome da ven ce do ra, a es cri to ra Lya 
Luft. Afi nal, a seu lado es tão no mes 

re no ma dos da ci ên cia apli ca da ao mar, ao cam
po, ao meio am bi en te e à me di ci na. A es tra nhe za 
lo go de sa pa re ce ao se ler um pou co de sua pro
sa ou ao se co nhe cer me lhor o per fil des sa gaú
cha de San ta Cruz do Sul, nas ci da em 15 de 
se tem bro de 1938 e au to ra de 16 li vros. “Ten to 
en ten der a vida, o mun do e o mis té rio e para 
isso es cre vo. Não con se gui rei ja mais en ten der, 
mas isso me dá enor me ale gria”, cos tu ma di zer 
Lya. Tudo, en tão, fica cla ro: essa pro fis são de fé 
deve, com cer te za, ser a mes ma dos ou tros ci en
 tis tas que com par ti lham com ela a hon ra ria. Lya 
Luft, a seu modo, é tam bém uma pes qui sa do ra. 
Mas dos sen ti men tos, da vida e da mor te. 

E nis so ela, em to dos os seus li vros, está mu i
  to pró xi ma de to dos nós. Não sem ra zão, num 
país em que o me ti ê de es cri tor é para pou cos 
e com pou cos, ela, com sua fic ção so fis ti ca da, é 
um su ces so de crí ti ca e de ven das. Nis so há um 
cu ri o so pa ra do xo. Quem a lê logo quer achar, 
nas suas pa la vras, es cor re ga de las au to bi o grá fi
cas, con fis sõ es fei tas sob a más ca ra do ro man ce, 
da crô ni ca, da po e sia. No mes mo mo vi men to, 
esse lei tor sen te que está di an te de al guém que 
sabe ex pres sar me dos, dú vi das e ale gri as que 

são tam bém as suas. “Cada li vro meu é uma dan
ça de se du ção en tre mim e meus per so na gens; 
en tre mim e meus lei to res. Meu lei tor tem de 
ser meu cúm pli ce. O que pos so di zer é que ten
to mer gu lhar na cha ma da alma hu ma na: se res 
per se gui dos e per se gui do res, os su ga dos e seus 
vam pi ros, os de se jo sos e os de se ja dos, os mor tos 
e os vi vos, os aman tes e os de sa ma dos”, ex pli ca. 

Seus te mas são, efe ti va men te, uni ver sais e 
em suas obras po de mos ver (e nos ver) a luta 
en tre ho mens e mu lhe res, en tre fa mi li a res e de 
que for ma o tem po nos aju da e des gra ça. Para 
isso, Lya usa uma lin gua gem que mis tu ra po e sia 
e pro sa, num batepapo que soa ao lei tor como 
uma con ver sa ao pé do ou vi do com al guém 
que pa re ce nos co nhe cer a fun do. “Vida é esse 
pro ces so mis te ri o so da gen te es tar jo ga do no 
mun do. Esse apren di za do ma ra vi lho so. Des de 
cri an ça te nho o de se jo de en ten der um pou co 
esse mis té rio das re la çõ es hu ma nas, da na tu re
za, do des ti no do ho mem. Sou mu i to to ca da 
pela sen sa ção do mis té rio, da trans cen dên cia 
da vi da. Acho que a vida é mis té rio, trans cen
dên cia e pro ces so.”

Essa cri an ça que que ria en ten der a má gi ca 
do vi ver cres ceu numa ci da de zi nha de co lo ni
za ção ale mã for te e, na es co la, lia, em ale mão, 
po e mas de Go e the e Schil ler. Fi lha de um ad vo
ga do, cres ceu cer ca da de li vros. “Meu quar to de 
dor mir era de co ra do por es tan tes chei as e 
bas ta va es ten der a mão, na cama, para pe gar 
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Não deve cau sar es tra nhe za  
a pre sen ça de Lya Luft en tre  
os pes qui sa do res pre mi a dos

A ci en tis tA 
dos sen ti men tos
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algo para ler.” O amor pela lín gua e pe los 
pe que nos a le vou a Por to Ale gre, onde se for
mou em pe da go gia e le tras an gloger mâ ni cas. 

té hoje Lya he si ta em se in ti tu lar 
“es cri to ra”, pre fe rin do afir mar que 
sua pro fis são é tra du to ra, que vê 
como es pé cie de mis são ao apre
sen tar para os bra si lei ros a gran
de li te ra tu ra es tran gei ra. Tem em 

seu cur rí cu lo mais de cem ver sõ es, en tre as 
quais obras de Ro bert Mu sil, Tho mas Mann, 
Gun ther Grass, Bo tho Strauss, Vir gi nia Wolf, 
Her mann Hes se, Do ris Les sing e, com des ta que, 
do po e ta ale mão Rai ner Ma ria Ril ke, a quem 
deu o hon ro so lu gar de úni co au tor a fre qüen
tar a sua exi gen te ca be cei ra. Ao se es for çar 
para re cri ar cada um des ses au to res, Lya foi 
apren den do a en ten der o me ca nis mo da es cri
ta. A ti mi dez di an te dos mes tres, no en tan to, a 
afas tou da ex pres são pes so al. 

O amor deu a ela o em pur rão que fal ta va. 
Aos 24 anos, numa pro va de ves ti bu lar, apai xo
nouse pelo pro fes sor, o ir mão ma ris ta e fi ló lo go 
Cel so Luft, en tão com 42 anos. O lin güis ta dei
xou a Igre ja para se ca sar com a moça e foi pai 

de seus três fi lhos. E tam bém de seus “fi lhos” 
au to rais. “Cel so ti nha uma bi bli o te ca gran de. 
Sem pre quis es cre ver ro man ces, mas ti nha uma 
ti mi dez in te lec tu al. Acha va que iria me xer em 
as sun tos in ten sos, como mor te, lou cu ra, do en  
ças da fa mí lia, coi sas que nun ca ti ve ram a ver 
co mi go, mas que fa zi am par te das mi nhas fan ta
si as des de a in fân cia.” Em 1964 es cre veu seu 
pri mei ro li vro de po e mas, Can çõ es do li mi ar, 
e, em 1972, lan çou Flau ta doce. Aos pou cos, 
ga nha va con fi an ça e en vi ou a um edi tor pau lis
ta al guns con tos, re ce ben do uma res pos ta po si
ti va. Em 1978 sur giu seu pri mei ro li vro de con
tos, Ma té ria do co ti di a no. No ano se guin te, um 
aci den te de car ro a fez ver o mun do e a mor te 
com ou tros olhos. Imo bi li za da em casa por qua
se um ano, re viu o de se jo de ser pro fes so ra 
uni ver si tá ria e ven ceu a in se gu ran ça para cri
ar o seu pri mei ro ro man ce, As par cei ras, de 
1980. Gos tou dele e os crí ti cos tam bém: em 
1981 es cre veu A asa es quer da do anjo e não 
lar gou mais da fic ção. “Nun ca pa rei para pen sar 
se es cre via mais so bre ho mens ou mu lhe res. 
Con ta va a his tó ria para mim mes ma, an tes de 
tudo: para mim mes ma pre pa ra va ar ma di lhas, 
le van ta va dú vi das, mon ta va que braca be ças 

Lya: “Ten to en ten der 
a vida, o mun do e o mis té rio. 
Por isso es cre vo”
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que ten ta va re sol ver mais adi an
te”. cada nova obra, Lya re a fir ma
va sua te má ti ca que mis tu ra va 
me mó ri as, a fa mí lia como um 
du plo das re la çõ es hu ma nas, 

a so li dão, a li nha qua se in vi sí vel en tre fan
 ta sia e re a li da de, a luta eter na con tra a 
hi po  cri sia e a opres são, a aná li se su a ve da 
ex  pe ri ên cia fe mi ni na. Isso, sem nun ca 
acei tar ró tu los de gê ne ros. “Eu que ro 
es cre ver com o vi gor de uma mu lher. Não me 
in te res sa es  cre ver como ho mem.” Daí seus li vros 
que to cam os dois se xos, em bo ra es pe ci ais na 
dis cus são da con di ção fe mi ni na. “Os ho mens me 
co mo vem, pois nem sem pre per ce be mos o 
ta ma nho da so  li dão de les. Não se abrem com os 
ami gos, nem mes mo com a mu lher. Eles tam bém 
têm medo de en ve lhe cer e de per der a po tên cia, 
não só a se xu al, mas a eco nô mi ca, a ca pa ci da de 
de se sus ten tar e man ter o seu pa pel na fa mí lia.” 
Lya, ao con trá rio, não teme o tem po. 

“A ma tu ri da de traz ga nhos. Ao in vés de se 
afli gir com o ni nho va zio e com a apo sen ta do ria, 
as pes so as de ve ri am se ori en tar para cur tir essa 
eta pa como um pri vi lé gio. Se pode ler, pas se ar, 
fa zer no vas ami za des e re a tar as ve lhas. Acho 
que a vida é um pro ces so. É como su bir uma 
mon ta nha. Mes mo que no fim não se es te ja tão 
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for te fi si ca men te, a pai sa gem vi su a li za da é me l
hor.” A de fe sa apai xo na da pela ida de e o pra zer 
de con ver sar a le va ram a cri ar, com a te ra peu ta 
Mar tha Herz berg, em Por to Ale gre, gru pos de 
dis cus são so bre a ma tu ri da de, que ela ori en ta, 
reu nin do ho mens e mu lhe res. “Uma pes soa 
ma du ra pode ser tão bo ni ta quan to um jo vem. É 
mais tran qüi la, mais har mo ni o sa, mais na tu ral. A 
vida é fei ta de per das e ga nhos e de pen de mu i to 
da gen te sair da pos tu ra de ví ti ma. De fron tarse 
com a gen te mes ma, na ma tu ri da de, é um sus to. 
Mas pode ser um mo men to de re des co ber ta.”

Des sa for ma, Lya apren deu a en ca rar per das 
e se pa ra çõ es com cal ma. Em ape nas oito anos, a 
es cri to ra so freu duas gran des per das. Em 1985 
se pa rouse de Cel so Luft, após ter vi vi do com ele 
dos 25 aos 47 anos, dei xou o Rio Gran de do Sul 
e par tiu para o Rio para vi ver com o psi ca na  lis ta 

“Vida é esse pro ces so mis te ri o so 
da gen te es tar jo ga do no mun do, esse 
apren di za do ma ra vi lho so”, diz a escritora

A



em pur rou a es cre ver”, con ta. “O Hé lio 
que ti nha uma per so na li da de bar ro ca, um 
ver da dei ro fu ra cão, me abriu para a to le
rân cia e para a ou sa dia. Co men ta va al guns 
ca sos co mi go e me per gun ta va: ‘O que diz 
dis so o seu es pí  ri to de ro man cis ta?’ E 
tudo era um pra to cheio para mim.” Isso 
se per ce be na pu bli ca ção con tí  nua de 
no vos tí tu los: Reu ni ão de fa mí lia, em 
1982; Quar to fe cha do (que foi edi ta do 

nos Es ta dos Uni dos como The is land of the 
dead) e Mu lher no pal co, am bos em 1984; Exí
lio, em 1987; O lado fa tal, em 1989; O rio do 
meio, em 1996; Se cre ta mi ra da, em 1987; O 
pon to cego, em 1999; His tó ri as do tem po e Mar 
de den tro, am bos em 2000; Per das e ga nhos, 
em 2003; Pen sar é trans gre dir, ago ra em 2004; 
e já tem pron to para edi ção um li vro de po e mas, 
um re tor no cu ri o so na ma tu ri da de, com Para 
não di zer adeus. 

“To dos os meus ro man ces abor dam a fa mí
lia, o afe to, o va lor da vida e a mor te. A vida é 
mu i to pre ci o sa. Sou oti mis ta. O hu mor faz com 
que a gen te se di vir ta um pou co con si go mes
mo, pois per de mos mu i to tem po e não cur ti mos 
os mo men tos di ver sos, pre sen tes, que po dem 
ocor rer aos 20, aos 40, aos 80 anos, por que se 
fica em bus ca de ima gens im pos sí veis”, avi sa. •

e es cri tor Hé lio Pel le gri no. Mas o novo amor 
du rou ape nas três anos, en cer ra do com a mor te 
de Pel le gri no. Em 1992, Lya vol tou a se ca sar 
com Luft e, três anos de pois, fi cou vi ú  va no va
men te. “Acho que a mor te é algo na tu ral como a 
vida. Mas nun ca es ta mos pre pa ra dos. Essa é a 
gran de fra gi li da de hu ma na. Es ta mos pou co pre
pa ra dos para as coi sas na tu rais. A ci vi li za ção nos 
tor nou se res pou co na tu rais. Esse afas ta men to 
da na tu re za traz aqui lo que Freud cha mou de 
males tar da ci vi li za ção. Daí a mor te ser tão es tra
nha para nós, que não so mos mais na tu rais.”

Guar dou lem bran ças pre ci o sas dos dois 
com pa nhei ros. “Há mu i to de les na mi nha per so
na li da de e na mi nha li te ra tu ra. O Cel so foi meu 
pro fes sor e foi ele que me en si nou a ler com 
dis cer ni men to e me aju dou na bus ca de um tex
to trans pa ren te. Foi um ho mem sá bio que me 
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