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Criemos novos clichês.
Samuel Goldwyn

Você não precisa cozinhar obras-primas 
chiques ou complicadas – apenas uma 
boa comida com ingredientes frescos.
Julia Child

Tudo quanto te vier à mão para fazer, 
faze-o conforme as tuas forças.
Eclesiastes 9:10
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7

Introdução

Você fala sério?
Você tem certeza?
Como você sabe?
Em 1904, o humorista britânico Max Beerbohm publicou um 

cartum sobre seu ilustre compatriota, o poeta e crítico social 
Matthew Arnold. Ele retratou o renomado literato encostado em 
uma lareira, uma perna cruzada em frente à outra. De pé, à sua frente, 
com uma trança e um laço branco, trajando uma salopete vermelha, 
está sua sobrinha, Mary Augusta. Arnold está usando pantufas, com 
o pé direito apoiado sobre os dedos, ficando o restante do pé de modo 
descuidado fora da pantufa. Ele sorri displicentemente, também, com 
admiração e um tanto de ironia, enquanto ouve a garota. A legenda 
traz sua pergunta: “Por que, tio Matthew, por que você não é sempre 
completamente sério?”.

O significado transmitido pela sátira de Beerbohm é parte da 
história contada neste livro. Mas, antes que possamos entender o 
cartum de Beerbohm, devemos compreender a ideia de Arnold so-
bre o que ele chama de “alta seriedade”.

Matthew Arnold foi considerado um dos homens mais sábios 
de sua época. Nos ensaios e livros que publicou ao longo da segunda 
metade no século XIX, Arnold estabeleceu sua autoridade ao desen-
volver uma compreensão poderosa e única. Entendendo que a reli-
gião estava sitiada por ideias darwinistas e pelas forças da ciência e 
da tecnologia, Arnold recomendou um substituto para a minguante 
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fé em Deus. Ele o chamou de “alta seriedade”. Seriedade, acreditava 
Arnold, elevaria a alma das pessoas da época.

Assim como a igreja tinha sido o templo da fé, Arnold locali-
zou a “alta seriedade” na cultura, especialmente na poesia. Para Arnold, 
a poesia era a conquista estética máxima, e a “condição essencial”, 
escreveu, “para o sucesso poético supremo... (era) a alta seriedade”. 
Entretanto, ele era bastante vago sobre em que consistia a alta serieda-
de, dizendo apenas que ela deveria ser uma “crítica à vida”. Mas seus 
leitores, imersos na religião e aflitos com seu declínio, sabiam exata-
mente o que ele queria dizer. Eles entenderam que a alta seriedade era 
o equivalente secular da crença religiosa.

Essa perspectiva moral era o que Arnold queria dizer com “crí-
tica da vida”. Ele pensava no conteúdo e no tom da Bíblia, e deve ter 
tido em mente as linhas de Paulo na “Primeira carta aos Coríntios”: 
“Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, 
raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as 
coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente; 
mas então veremos face a face”. A ideia de que, espiritualmente, a fase 
adulta é uma fase incompleta do desenvolvimento humano é uma crí-
tica à forma como as pressões mundiais do autointeresse e da necessi-
dade prática podem obscurecer nossa percepção da verdade. Na visão 
de Arnold, a literatura alcançava a alta seriedade quando oferecia tal 
sensibilidade às maneiras como a vida parecia escassa de plenitude em 
potencial. E assim como o sentimento religioso, a alta seriedade tinha 
de ser expressa com o que Arnold chamava de “sinceridade absoluta”. 
A seriedade implicava uma personalidade fidedigna, assim como a fé 
em Deus já implicara uma alma fidedigna.

A conversão de Arnold de um sentimento religioso em cultura 
e bom gosto teve uma atração especial para os americanos. A alta 
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seriedade da alta cultura era ideal para um país que não tinha a rica 
herança artística e cultural da Europa e reprovava a conceituação 
ilógica. Ler Arnold fez os empresários americanos se sentirem ele-
vados; inspirou os artistas e os intelectuais americanos a se sentirem 
menos alienados. Como consequência maior, a crença de Arnold 
no efeito salutar da arte sobre a moralidade era ideal para um país 
cujo capitalismo exuberante, irrestrito pelos costumes ou conven-
ções, estava – ao lado da ciência e da tecnologia – desgastando a 
influência da religião.

Entretanto, Arnold não tinha nada a dizer sobre a seriedade 
da vida. Para ele, ela permanecia apenas na cultura. Ele não deu 
espaço à seriedade suprema do bombeiro ou do policial, ou do 
médico, do cientista, do pai, do professor, do amigo ou do aman-
te. Ele também não considerou a seriedade de questões práticas. 
Imagino o que Arnold teria produzido a partir de um empresário 
contemporâneo dizendo a outro, sobre um terceiro homem, “ele 
é um cara sério”. Com isso, o empresário quis dizer que o homem 
a quem ele se refere é alguém absolutamente sincero para satisfa-
zer os interesses das pessoas com quem está negociando, ou com 
relação a manter sua palavra ou sobre seguir o que foi combinado.

Nenhuma das formas de seriedade encontradas hoje em dia 
tem algo a ver com alta cultura. Mas elas são exemplos de serieda-
de, todavia.

Há outra deficiência na exaltação de Arnold sobre a alta seriedade. 
Ele deixou de fora a importância da leviandade. A exclusão de Arnold 
do humor e da diversão como elementos essenciais da seriedade é o 
que Beerbohm evidenciou com seu cartum sagaz. Beerbohm con-
siderava Arnold, na verdade, como mais sério do que a mais recente 
noção formal de alta seriedade vigente. Na representação de Beerbohm, 
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a seriedade de Arnold ganhou força e sinceridade a partir das reservas 
internas de ironia e displicência. Beerbohm parece dizer que, sem a pre-
sença influente do humor, a seriedade é meramente a performance 
da seriedade. Apenas uma criança seria tola o suficiente para esperar 
que a seriedade fosse “sempre completamente séria”.

Mas Beerbohm estava expressando algo ainda mais importan-
te. Don DeLillo o captura bem em seu romance de 2010, Ponto 
ômega. “Por que é tão difícil ser sério?”, pergunta um dos perso-
nagens do romance, “tão fácil ser sério demais?”. Beerbohm reco-
nhece que existe um ponto no qual a seriedade envelhece e precisa 
ser renovada com novas experiências e novas ideias. Chega então 
o momento em que o que é considerado sério pela cultura e pela 
sociedade deve dar passagem para uma nova seriedade ou então tro-
peça em uma caricatura de si mesmo. Quanto mais difícil fica ser 
sério, mais fácil fica “ser sério demais”. A seriedade, então, decai na 
personificação boba da seriedade.

O que nos traz para a nossa contemporânea vida americana. 
Como os colegas vitorianos de Arnold, nós também ansiamos pelo 
lastro que a religião um dia já forneceu. Mas em vez da fé religiosa, 
hoje dizemos que estamos em busca de significado. Em nossas vidas 
cotidianas, ser sério é o equivalente a viver significativamente.

É extraordinária a frequência com que as palavras “sério” e “não 
sério” são hoje usadas como categorias morais. Sério e não sério se 
tornaram os antípodas críticos com os quais percorremos nossos dias: 
“sério” é o elogio máximo; “não sério”, o pior insulto. O presidente  
Barack Obama foi eleito, até mesmo por pessoas que não compar-
tilhavam de seus valores políticos, porque ele era amplamente tido 
como uma pessoa “séria”, que honestamente apresentava os fatos com 
transparência. “Eu apoiei o Obama porque achava que ele era um 
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homem sério”, declarou o escritor conservador Christopher Buckley. 
Sob a manchete “Um herói para o nosso tempo”, um Garrison Keillor 
absolutamente sincero escreveu no Los Angeles Times que durante a 
campanha de Obama os americanos perceberam que “estávamos can-
sados de disparates e falas vazias, e o país viu seu novo presidente: 
um homem sério para tempos sérios”. O próprio Obama, eloquente, 
algumas vezes exibiu sua seriedade à moda arnoldiana, usando-a para 
expressar uma crítica de vida em termos religiosos antiquados. “Nós 
continuamos uma nação jovem”, ele disse em seu discurso inaugu-
ral, “mas nas palavras das Escrituras, é tempo de eliminar as coisas 
de criança”. Seus detratores usam o mesmo critério para avaliá-lo. 
“Ele não foi sério”, declarou Peggy Noonan a respeito do discurso de 
Obama sobre o Estado da União de janeiro de 2011. O Columbus 
Dispatch, de forma parecida, declarou o discurso como “arrebatado-
ramente não sério”.

Entretanto, a forma muito frequente pela qual a palavra “sério” 
é usada indica uma confusão sobre o que ela significa. Nós costu-ós costu-s costu-
mávamos saber – ou ao menos achávamos que sabíamos – quem e 
o que era sério. Falar sobre o certo e o errado era sério. Religião era 
séria. Debate intelectual era sério. Estadistas eram sérios, e jornalistas 
eram sérios, e escritores eram pessoas sérias que geralmente teciam co-
mentários públicos sobre assuntos sérios. E ainda estávamos rodeados 
pelos contos imortais da seriedade atemporal. Sansão e Dalila! Joana 
D’Arc! Horácio Cocles! Até hoje, nós nos empolgamos ao encontrar-
mos histórias antigas refletidas em exemplos de seriedade contempo-
rânea. Os heróis do 11 de Setembro eram sérios. Nós sabemos que 
policiais e bombeiros são sempre pessoas profundamente sérias em 
seus momentos de assumir riscos e de autossacrifício, e nós cele-
bramos essas pessoas porque ficamos gratos por elas existirem. Mas 
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também as celebramos porque, assim como os exemplares morais 
de antigamente, nossos heróis contemporâneos representam uma 
seriedade pura e franca sobre o que está em jogo em todos os mo-
mentos da vida. Eles nos lembram da enorme urgência que corre 
sem cessar pelas horas de nosso tempo mortal.

Hoje em dia, entretanto, nós vivemos o resultado de déca-
das de exposição pública de fraquezas privadas. Nós herdamos o 
desencantamento com a autoridade em todos os campos da vida 
americana. Estamos cercados por ironia, pela informalidade ar-
rogante e pela irreverência mais ultrajante como estilos oficiais, 
públicos. Isso nos faz tanto ansiar pela seriedade quanto a suspei-
tar dela quando pensamos tê-la encontrado. Alguns comentaristas 
foram rápidos ao apontar que a referência de Obama à necessi-
dade de eliminar as coisas de criança e crescer tinha deturpado o 
sentimento original. Paulo dizia que assim como a infância tinha 
de ser completada pela vida adulta, também o crescimento tem de 
ser completado por um despertar espiritual. Até então, até mesmo 
como adultos, nós vemos “como por um espelho, confusamen-
te”. De repente, a seriedade indiscutível de Obama parecia uma 
apropriação não séria de uma afirmação séria sobre a existência. 
A questão surge: qual é a mais séria? A tentativa de Obama de ser 
sério? Ou a desconfiança que se apresentava?

Quanto mais desejamos ser sérios e descobrir a seriedade, pa-
rece que mais perdemos o foco do que de fato é a seriedade. Nessas 
ocasiões, nós somos como a pequena Mary Augusta, implorando às 
pessoas ao nosso redor para serem “sempre completamente sérias” 
porque nos esquecemos o quão graciosa, fresca e estranhamente 
verdadeira pode ser a seriedade. Como consequência, nós também 
somos vítimas da mera performance da seriedade – sua caricatura. 
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A performance da caricatura – da política ao jornalismo, à vida li-
terária e intelectual – se tornou a bobeira fundamental americana. 
Considere, por exemplo, os demagogos atuais de talk shows, da Es-
querda à Direita, cujos bufões extremistas ficam atrás da fachada da 
seriedade absoluta.

Entretanto, por toda ubiquidade desconcertante da palavra 
“sério”, e por toda a variedade ensandecida do que passa por serie-
dade, nós sabemos quando estamos sendo sérios, e reconhecemos a 
seriedade quando a encontramos. 

Ou será que reconhecemos?
Considere este livro como um guia para o passado e para o 

presente da seriedade, assim como um manual de sobrevivência para 
os famintos por seriedade. É sobre o que Arnold pode ter entendido 
por seriedade, mas também sobre a seriedade em nossas vidas coti-
dianas, e sobre aqueles outros campos de seriedade e de contrasserie-
dade séria, sugerida por Beerbohm, em todas as suas permutações e 
humildes realidades. O que se segue é uma exploração séria (é claro) 
de umas das qualidades mais ardilosas, e ainda essenciais, da vida. 
Alguém que ama a Itália disse uma vez que os italianos eram italia-
nos demais, mas todos os demais não eram italianos o suficiente. A 
seriedade é assim, também. Por que, por que não podemos ser sempre 
completamente sérios? Existe uma resposta tola para essa questão, e 
uma séria. Vejamos quais são elas.
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 Como a seriedade é usada 

Apenas nos Estados Unidos a realidade poderia se tornar uma 
tendência, como na reality television. Mas, então, apenas nos Esta-
dos Unidos nós reservamos um tempo para o “teste de realidade”, 
como se alguém que tivesse perdido seu senso de realidade de fato 
soubesse o que testar a ponto de recuperá-lo. Quero dizer, caia na 
real. Claro, apenas nos Estados Unidos a censura “caia na real” pode 
ser uma repreensão, e a “irrealidade” um pecado.

Agora que entramos no assunto, apenas nos Estados Unidos 
dizemos “quero dizer” antes de dizermos o que queremos dizer, 
como se fosse uma convenção inaceitável as pessoas ficarem falando 
o que não querem dizer, e se tornou outra convenção fazer a distin-
ção, antes de dizer qualquer coisa como consequência, entre querer 
e não querer dizer o que você está prestes a dizer.

Eu já estou, assim, ficando atordoado. O que levanta a ques-
tão de por que os americanos se distanciam do que estão dizendo ao 
acrescentar “assim” antes da descrição de algo, como se as pessoas es-
tivessem nervosas por confiarem em uma versão especial da realidade, 
ou em uma experiência direta, não mediada e não metafórica do real.

Em uma sociedade como a nossa, em que a realidade é tão es-
corregadia que temos hoje todo um ramo de entretenimento explicita-

CAPÍTULO 1

A ânsia de ser sério
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mente exigindo representá-la, a ânsia de ser sério é muito poderosa. Eu 
não sei exatamente quando as palavras “sério” e “seriamente” começa-
ram a desempenhar a função de intensificadores. Mas usando-as dessa 
forma deixa-se entrever a nossa ânsia para sermos sérios.

Este é um pôr do sol seriamente lindo. Aquela garota é seria-
mente sexy. Esta é uma coleção de CD séria. Aqueles são uns abdo-
mens sérios. Meu favorito é “ele é seriamente engraçado”. Querendo 
dizer que não passa por engraçado, mas que é verdadeiramente, au-
tenticamente, honestamente, originalmente engraçado. Seriamente 
engraçado. Tanto da vida ao nosso redor tem sido aproveitado pela 
publicidade e por Hollywood, tanto de nossa experiência tem sido 
caricaturado e virado “marca” que nós usamos a palavra “sério” em 
uma tentativa de reivindicar experiência para nós mesmos. É uma 
maneira de diferenciar a originalidade de algo de todas as muitas 
imitações e cópias daquela coisa.

Quando dizemos “este é um hambúrguer sério”, queremos dizer 
que não é como todos os hambúrgueres que já vimos nas propagan-
das e nos comerciais. Não é o hambúrguer proverbial dos passeios de 
infância com nossos pais, ou das visitas embriagadas de fim de noite 
na adolescência ao McDonald’s, White Castle ou aquele restaurante 
grego. Não, “este é um hambúrguer sério” significa que é um hambúr-
guer verdadeiro, diferente de qualquer imitação ou cópia. Quer dizer 
que, finalmente!, estou tendo uma experiência fresca e original de um 
hambúrguer que existe na plenitude de estar além de todas aquelas 
réplicas baratas de um hambúrguer. Da mesma forma, dinheiro sério 
significa não a imagem desgastada, banal, enfadonhamente familiar 
de dinheiro. Dinheiro sério é dinheiro que muda a vida, transforma 
o status, que significa “eu nunca mais vou ter de trabalhar”. Não é 
simplesmente algo a ser possuído. Ele ocupa a sua própria categoria 
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de ser. Os 7 bilhões de dólares que o fundador do Facebook, Mark 
Zuckerberg, vale qualificam um dinheiro sério. Barack Obama, com 
seus milhões em direitos autorais de livros, não tem dinheiro sério.

Meu dicionário traça a etimologia de “sério” como uma pa-
lavra do inglês arcaico que significa “pesado” ou “triste”. Eu tenho 
minha própria origem imaginária para o termo. Gosto de imaginar 
que a palavra é de alguma forma relacionada com o verbo espanhol 
ser. O verbo ser é diferente do verbo estar*. Você usa estar para des-
crever um estado de humor ou uma emoção. Você usa ser para descre-
ver identidade ou os traços particulares que compõem a essência de 
uma pessoa. Estar implica temporalidade; ser conota permanência. 
Nesse sentido, “sério” é uma forma de ser na qual você está total-é uma forma de ser na qual você está total-está total-
mente ciente de quem você é e qual é o seu lugar no mundo na-
quele momento. Você também está ciente de quem é outra pessoa, 
e qual é a precisa relação dela com você. É isso que você espera 
quando lhe dizem que uma pessoa é “séria”; que o que ela faça 
siga o que ela é. Nós passamos nossos dias vagando em um trem 
de sensações e humores desconectados, esperando pelo momento 
quando de repente ficamos cientes da conexão entre quem somos 
e o que fazemos.

Você pode dizer que estar é um estado de ser artificial, por-
que depende das forças que criam nossos humores e os transfor-
mam. Ser, por outro lado, é totalmente natural. É como vivemos 
na claridade e na consciência. Ser é a seriedade orgânica. Quando 
as pessoas falam que buscam significado, elas estão dizendo que 
tentam encontrar algo sério em relação ao qual podem ser sérias. 
Viver significativamente é viver seriamente.

* O autor traça aqui uma comparação entre os verbos “ser” e “estar”, do espanhol 
(com o mesmo significado em português), com o verbo to be do inglês. (N.T.)
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Eu sei o que alguns de vocês estão pensando: “Esse cara está 
exagerando por causa de um hambúrguer. Siegel está sendo sério 
demais”. Na verdade, a atração e a aversão a ser sério são um movi-são um movi-m movi-
mento pendular americano, como veremos em um capítulo adiante. 
Um medo constante percorre a vida americana, de que você é sério 
demais – e, portanto, deprimido, no sentido do inglês antigo da pa-
lavra – ou não sério o suficiente. Conforme Abraham Lincoln, uma 
das pessoas mais sérias que já existiu, escreveu a uma mulher que 
estava cortejando: “Eu já comecei duas cartas para lhe enviar antes 
desta; ambas me desagradaram antes de tê-las escrito pela metade, e 
então as rasguei. A primeira achei que não era séria o suficiente, e a 
segunda estava na outra extremidade”.

Como já percebemos, na vida americana contemporânea, “sé-
rio” parece ser usado mais frequentemente quanto menos claro estiver 
seu significado. “Sério” ocorre nos contextos mais diversos e contradi-
tórios. Já percorreu muito desde o esnobe uso do termo por Arnold e 
até mais além dos campos de risadas e de absurdidade de Beerbohm. 
Ainda assim, o impulso atrás do uso da palavra – o desejo de ser 
sério! – continua constante.

“Se você quer ser levada a sério, você precisa ter um cabelo 
sério”, Melanie Griffith diz no filme Uma secretária de futuro. Ela 
está correta, embora nem o pretensioso Matthew Arnold, nem o 
malicioso Max Beerbohm tivessem tido a menor ideia do que ela 
estava falando. Em O poderoso chefão, dom Corleone diz a Virgil 
Sollozzo, um gângster recém-chegado à cidade e que havia se 
juntado a uma família criminosa rival, que havia concordado em 
se encontrar com ele porque tinha ouvido que Sollozzo era um 
“homem sério”. Dom Corleone quis dizer que Sollozzo queria di-
zer o que dizia, mas Sollozzo também era sério de outra forma: ele 
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acaba quase matando dom e assassinando um de seus filhos. Você 
pode dizer que Sollozzo mostrou-se sério demais, enquanto dom 
Corleone não foi sério o suficiente. 

Até exemplares da alta seriedade arnoldiana não ajudam a 
clarear o que “sério” significa. O mais notável discípulo america-
no de Arnold foi o crítico literário Lionel Trilling. Quanta diversão 
Beerbohm não teria tido com ele. Há cerca de sessenta anos, Trilling 
ofereceu um insight provocativo sobre a construção social da serie-
dade. “Pode ser dito”, escreveu, “que nossa definição presente de 
um livro sério é aquele que mantenha alguma imagem de sociedade 
para considerar e condenar.” Em outras palavras, Trilling desdenhou 
do que considerava a noção medíocre da seriedade. Para Trilling e 
outros intelectuais de sua época, “medíocre” queria dizer arte – ou 
gosto de arte – que fingia valorizar a dificuldade e a complexidade, 
mas na verdade se embasava em sentimentos fáceis e ideias simples. 
Na visão de Trilling, o ultraje social era uma emoção instantanea-
mente disponível que fornecia a aparência de uma atitude comple-
xa, crítica em relação à sociedade, e então geralmente servia como a 
rota mais rápida para a seriedade.

Trilling estava pensando – para usar sua frase suavemente irô-
nica – em “romances sérios comercialmente bem-sucedidos”, como 
aqueles de John Steinbeck, James Gould Cozzens e James Joyce. 
Nós não temos mais ficção comercial socialmente consciente. Em 
vez disso, Hollywood assumiu uma função que “mantinha alguma 
imagem de sociedade para considerar e condenar”. Pense no prêmio 
de melhor filme do ano passado. Os últimos cinco filmes, no mo-
mento em que escrevo, a vencerem o prêmio foram: Crash – No li-
mite (2005), sobre preconceito racial e étnico; Os infiltrados (2006), 
sobre corrupção policial; Onde os fracos não têm vez (2007), sobre 
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a forma como a violência, a ganância e o acaso expõem a fraude da 
harmonia social; Quem quer ser um milionário? (2008), sobre a po-
dridão no coração do capitalismo; e Guerra ao terror (2009), sobre 
a doença da guerra.

Mas Trilling estava correto? Esses filmes estão fingindo ser sé-
rios ao tomar temas “sérios” que na verdade são emocional e inte-
lectualmente simples? Ou Trilling, como tantos outros intelectuais 
de elite, era um esnobe da seriedade que sentiu a ânsia periódica de 
renunciar à sua própria natureza séria quando ele a encontrou refle-
tida em contextos que eram desconhecidos e até mesmo inóspitos 
a ele?

O significado de “seriedade” é seriamente evasivo. Nós passamos 
nossos dias buscando uma forma de sermos sérios. Incitamos nossas 
crianças a serem sérias. Buscamos pessoas sérias para nos associarmos, 
para sermos amigos, ou para nos apaixonarmos. Buscamos trabalhos 
sérios. Nos cansamos de toda compra e venda, de todas as rotinas en-
torpecentes que enchem nossos dias e consomem nossos tempos, can-
sados de todas as mentirinhas triviais, mas necessárias, que temos de 
contar e aturar que nos contem. Nós queremos sentir que existe um 
propósito para a nossa vida. Queremos sentir que nossas experiências 
acrescentam algo que explique nossas experiências. Desejamos parar 
de pensar sobre autointeresse, por apenas um minuto, e ser captu-
rados por algo maior do que nós mesmos. Nós queremos ser sérios.

Todavia, não queremos que o mundo ocupado, transacional, 
egogratificante nos consuma. Não queremos ser puxados para baixo 
pela seriedade lúgubre, pela origem do inglês arcaico da palavra. 
Talvez por isso “negócio sério” tenha se tornado uma expressão uni- sério” tenha se tornado uma expressão uni-” tenha se tornado uma expressão uni-
versal. Ela capta nossa ambivalência sobre sermos sérios. “Negócios 
sérios” não são negócios corriqueiros. São mais frescos e mais ori-
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ginais e mais consequentes do que isso. Ao mesmo tempo, não são 
tão fora do comum a ponto de nos afastar da importância de prestar 
atenção aos nossos negócios.

Ainda assim, por toda nossa ambivalência e confusão sobre 
como sermos sérios, e a que grau, nossa ânsia de sermos sérios per-
siste. Ela entra no nosso discurso constantemente.

“Sério”, como um intensificador, é tão ubíquo, se você per-
doar minha grosseria, quanto a expressão “pra caralho”*. Ambos os 
termos são como os lados respeitoso e desrespeitoso de uma mesma 
moeda social. Nós podemos dizer, por exemplo, que algo é “bom 
pra caralho” ou que algo é “seriamente bom”. “Bom pra caralho” 
significa que há algo não social sobre a coisa que é boa, ou ao menos 
algo não social sobre a forma que pensamos sobre a coisa. Poderia 
nos levar a situações turbulentas. “Seriamente bom” significa que 
não importa o quão bom seja, continuará entre os limites do que é 
normal e aceitável.

As modulações são infinitas. “Eu estou seriamente chateado 
com você” significa que você está chateado de uma forma que não 
pode ser captada pelas muitas representações de estarmos chatea-
dos com as quais já fomos inundados ao longo da vida. Você está 
“seriamente” chateado; você está chateado de uma maneira sem 
precedentes. Você também está chateado de uma forma que tem 
propósito, atenção e continuidade. Isto é, haverá consequências 
para o fato de estar chateado. Você vai continuar focado no fato 
de estar chateado. Você vai continuar a ficar chateado. Mas estar 
“seriamente” chateado significa que você está se prendendo às re-

* O autor usa o termo fucking, porém sem equivalência exata no português. 
A expressão “pra caralho” foi adotada, pois o autor trata de intensificador, 
mas, em determinadas situações, “maldito” também se aplicaria. (N.T.)
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