


Sempre que se indaga a respeito de um

país ou dos que nele vivem, o testemunho da

literatura é inevitavelmente evocado. Como

um campo de atração luminoso, os textos

ficcionais se prestam ao reconhecimento,

nem sempre familiar, quase sempre ambí-

guo, de tempos e formas da nacionalidade.

Em torno da ficção, criam-se e ocultam-se

identidades; linguagens são inventadas e

desfeitas, num movimento que apresenta

várias faces e direções.

Os nove artigos que compõem este

olume, explorando com liberdade pontos de

vista a princípio independentes, [. ..] acabam

por ,compor um mosaico interessante e de

erto modo surpreendente, na medida em

ue se deixam facilmente comunicar e criam

iálogos próprios, sem que se perca a sin-

ulandade que caracteriza cada exposição.

ão menos curioso é o esmaecimento da

inha cronológica em que se organizam os

extos, diante da força espontânea das sin-

ranias que a leitura do conjunto leva a ex-

lorar. Nesse deslocamento, que beneficia o

eitor, o que era autõnomo se articula; o que

ra linear torna-se transversal.
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Apresentação

É com entusiasmo e satisfação que levamos a

público este livro, mais um fruto do reconhecido esforço
da Escola do Legislativo para ampliar e enriquecer, no
Parlamento e no Estado, as formas de reflexão sobre a

sociedade e a política. Já é uma tradição da Escola

promover a abertura do pensamento e o diálogo com o
meio acadêmico; também é uma tradição dos servidores
desta Casa a produção de trabalhos que impressionam

por sua consistência e rigor.
Para nós, parlamentares, a publicação é um sopro

agradável de renovação e lucidez; para os leitores,
esperamos que possa ser, mais que isso, uma

demonstração da aposta desta Assembléia em explorar
sem timidez os muitos espaços da inteligência.

Reafirma-se, assim, para além do entretenimento ou
do prazer, a literatura como fonte de conhecimento, que

sempre devemos visitar, e que sempre nos estimula e

fortalece.

Deputado Mauri Torres
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais
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Nota preliminar
(do coordenador)

Este livro reúne os textos das conferências apre-
sentadas no seminário "Literatura e sociedade: cultura

e identidade nacionais na ficção brasileira". que a Esco-

la do Legislativo da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais realizou no ano de 2004. Especialistas discutem

aqui a obra de alguns dos mais importantes escritores

brasileiros. sob a perspectiva das relações entre litera-

tura e nação.
Diferentemente dos demais. o texto que abre o

volume. sobre a ficção de José de Alencar. foi especial-

mente encomendado à autora. Maria Cecília Boechat,
para integrar o livro. A ausência de Alencar seria uma

lacuna indesculpável em uma publicação dedicada ao
tema da nacionalidade. mesmo em um quadro que não

se pretende. de nenhuma forma. completo.
Os textos foram cuidadosamente editados por

uma equipe de redatores da Assembléia Legislativa, que

tiveram a preocupação de preservar o tom de aula. às
vezes mesmo de conversa, das palestras. Com isso. per-

manece. em muitas passagens. o frescor de um pensa-
mento elaborado de certo modo "ao vivo", no momento

da exposição. e os textos podem tornar-se mais acessí-

veis ao leitor não especialista.
Com a exceção evidente do primeiro texto. to-

dos os demais são seguidos por uma discussão entre
os participantes do seminário e o conferencista. que

enriquece e amplia as teses apresentadas.



Prólogo

Sempre que se indaga a respeito de um país ou dos que

nele vivem, o testemunho da literatura é inevitavelmente evoca-

do. Como um campo de atração luminoso, os textos ficcionais

se prestam ao reconhecimento, nem sempre familiar, quase sem-

pre ambíguo, de tempos e formas da nacionalidade. Em torno

da ficção, criam-se e ocultam-se identidades; linguagens são in-

ventadas e desfeitas, num movimento que apresenta várias fa-

ces e direções.

De fato, a narrativa ficcional, cujo campo ultrapassa o da

realidade e responde obliquamente a ela, parece ter o poder de

fixar certos rumores e tensões, mais ou menos evidentes, que ~

circulam de modo difuso entre épocas e cotidianos como linhas

do imaginário social. No caso brasileiro, esforços picturais ou

históricos, como os de José de Alencar, por exemplo, compro-

metidos com um projeto de fundação da nacionalidade, con-

trastam com sutis incursões pelo campo das subjetividades, como

em Machado de Assis, ou com experimentações anti-heróicas e

paródicas, como as que realizou Mário de Andrade.

Em traços casuais ou deliberados, explícitos ou discre-

tos, o nacional se inscreve na literatura, e nela se constrói. Se

algumas obras são tentativas de compor retratos amplos ou

hegemônicos da nação (sempre traídos, contudo, pela força

dispersiva da própria ficção), outras se permitem examinar por

seus aspectos residuais, estranhos, descontínuos, marginais, pe-

las figurações de um imaginário lateral ou subterrâneo, às vezes

subitamente tocado por uma leitura mais sagaz. Algumas dessas



possibilidades são investigadas de modo talentoso pelos intér-

pretes que se reúnem nestas Ficções do Brasil.

Os nove artigos que compõem o volume, explorando com

liberdade pontos de vista a princípio independentes, como era

a proposta inicial dos organizadores, acabam por compor um

mosaico interessante e de certo modo surpreendente, na medi-

da em que se deixam facilmente comunicar e criam diálogos

próprios, sem que se perca a singularidade que caracteriza cada

exposição. Não menos curioso é o esmaecimento da linha cro-

nológica em que se organizam os textos, diante da força espon-

tânea das sincronias que a leitura do conjunto leva a explorar.

Nesse deslocamento, que beneficia o leitor, o que era autôno-

mo se articula; o que era linear torna-se transversal.

O texto que abre o livro tem como tema a obra de José

de Alencar. Como nota Maria Cecília Boechat, o romance de

Alencar situa-se num ponto fulcral no que diz respeito à elabo-

ração ficcional de uma imagem do país, "de modo que é difícil

não se referir a ele sempr:e que as questões de identidade nacional

são retomadas e transformadas". O texto de Boechat funciona

como uma competente introdução ao tema, demarcando com

eficiência o projeto do Romantismo brasileiro e, mais especifica-

mente, alencariano: sua vocação topográfica, de levantamento e

exploração de territórios, e histórica; seu empenho programático

na conquista de uma "língua brasileira"; a eleição do romance

como espaço de "invenção da nação brasileira".

Nação e ficção. A instigante formulação de Benedict

Anderson, que define nação como uma "comunidade política

imaginada", citada em mais de um texto deste livro, pode ajudar

a revelar o papel fundamental exercido pela literatura na consti-

tuição da idéia de nacionalidade. A literatura não somente foi

pensada durante muito tempo como limitada às fronteiras na cio-

nais, mas também exerceu papel fundamental no processo de

demarcação (simbólica) dessas mesmas fronteiras. A íntima

vinculação entre literatura e nação, entre atividade literária e

construção da identidade nacional, revelou-se particularmente

importante no Brasil. Aqui, de modo semelhante, talvez, ao que

se deu em outros países da América Latina, o projeto de fundação

de uma literatura propriamente "brasileira" esteve associado a

um projeto de fundação do país como nação independente.

Antonio Candido, em L,ieralllra e sociedade, chama a atenção

para a histórica função da literatura como eixo da vida intelectual

num país dependente e precário em equipamentos culturais I.

Daí o papel decisivo historicamente atribuído à literatura - enten-

dida como lugar privilegiado para a manifestação do "nacional"

- na elaboração da nacionalidade brasileira; daí, também, seu

caráter muitas vezes "empenhado", para usar o termo do pró-

prio Antonio Candido.

Pelo menos desde o Romantismo instalada no centro das

discussões literárias no Brasil, a questão do nacional parece ter-

se configurado como um pólo de força em torno do qual a fic-

ção se viu mais ou menos forçada a gravitar, impondo-se ainda

como um paradigma crítico quase incontornável, como se sem-

pre fosse necessário interpretar o Brasil, e a ficção fosse neces-

sariamente o espaço dessa interpretação.

Exemplo contundente de como a literatura se incorpo-

rou a um projeto político de interpretação da nação é Os serloes,

de Euclides da Cunha, objeto da conferência de Marcus Vinicius

de Freitas. Lido desde o início, como ressalta Luiz Costa Lima,

sob uma "dupla inscrição"2 - como obra científica e literária -,

lCANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. 9. ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2006.
2UMA, Luiz Costa. Terra ignota: a construção de Os sertões. Rio de Janeiro: Civilização

Brasileira, 1997. p. 127.



Os sertões, nascido com um propósito de interpretação histórica

e sociológica do país, é acolhido pela literatura, e sustenta-se,

apesar da ausência de rigor historiográfico e da inatualidade de suas

teses sociológicas, pelo investimento na dimensão estética do texto.

Em seu empenho em entender o país combinando literatura e in-

terpretação científica, Euclides, segundo Freitas, faz do sertão "um

conceito operacional na cultura brasileira", continuando a linha

que, iniciada por Taunay, chega a Guimarães Rosa e Mário Palmério.

A apropriação da ficção machadiana pelo pensamento

social brasileiro (de Antonio Candido, Sérgio Buarque de

Holanda, Raymundo Faoro, Roberto Schwartz), a que alude

Paulo Esteves em seu texto, também revela, por um lado, como

a insistência no tema do nacional informou a crítica literária no

Brasil e, por outro, como a literatura brasileira constituiu cam-

po privilegiado para pensar a nação.

Mesmo hoje, quando a nacionalidade parece vir perden-

do força como categoria interpretativa da literatura, com a pro-

liferação de critérios de análise que extrapolam as fronteiras

nacionais, ainda é verdade que a obra de alguns escritores pode

ser pensada a partir de sua capacidade de indagar a história, a

cultura e a identidade nacionais.

Entretanto, como insiste Heloisa Starling, a imagem de

nação que se pode depreender dos textos ficcionais não é um refle-

xo ou uma representação da realidade social ou política do país.

Ao contrário, o olhar da literatura abre, pela via da imaginação,

a dimensão daquilo que foi esquecido, obliterado ou eclipsado

pela história; um olhar que "perde o mundo para recuperá-lo

com mais nitidez". Partindo de uma indagação sobre as relações

entre história e literatura, a historiadora nos mostra como a obra

de Guimarães Rosa recolhe as ruínas, os restos, o que foi descar-

tado como inútil ou supérfluo no processo de modernização.

Outra proposta estimulante para pensar a relação entre

nação e ficção nos é apresentada por Luis Alberto Brandão,

único dos conferencistas que não se detém na obra de um autor

específico, mas apresenta um panorama da ficção brasileira con-

temporânea. Explorando um território mais teórico, Brandão,

na trilha de Wolfgang Iser, sugere a incorporação de um terceiro

vetor, o imaginário, ao par realidade-ficção; a tríade assim cons-

tituída seria capaz de responder melhor à complexidade e à mo-
bilidade da experiência literária. Nessa perspectiva, a ficção pode

ser entendida como uma concretização do imaginário, e a literatu-

ra, caracterizada pelo desnudamento de sua condição ficcional,

passa a operar um duplo movimento, o de "realizar" o imaginário

nacional e, ao mesmo tempo, "irrealizar" a realidade nacional.

A ficção brasileira contemporânea, ainda segundo Brandão,

"opera na fronteira do conceito de nação", fronteira em que o

imaginário nacional se apresenta como perplexidade e indagação.

Exemplar dessa condição fronteiriça talvez seja a narra-

tiva de Raduan Nassar, objeto do texto de Sabrina Sedlmayer.

Autor de uma obra singular e de certa forma solitária no con-

texto da produção literária brasileira, Nassar põe em cena iden-

tidades constituídas por uma duplicidade de origem, híbridas

desde o início, ou antes, encena, em Lavoura arcaica, o próprio

processo de constituição da identidade, diante dos imperativos

de uma lei cuja origem se desconhece. E, se Um copo de cólera faz

comunicar a disputa íntima de um casal com o cenário político

do período ditatorial brasileiro, é como embate de discursos

cujos pólos ideológicos são a cada momento revertidos (rever-

síveis) que a nação se infiltra nessa ficção que explora os "cor-

redores interiores" de cada um de nós.

Alguns conferencistas optaram por discutir o tema das

relações entre literatura e identidade nacional a partir de um



olhar que amplia o foco da obra para abarcar também o percur-

so biográfico e a trajetória intelectual dos autores. Além de

Marcus Vinicius de Freitas, é o caso de Eneida Maria de Souza,

Wander Melo Miranda e Eduardo de Assis Duarte.

Eneida Maria de Souza elege o tema da preguiça como

ponto de partida para falar da obra e da trajetória intelectual de

Mário de Andrade. A imagem da preguiça, nas suas relações

com o quadro social do início do século XX, com o tempo da

modernidade e também com a criação artística, permite à auto-

ra apresentar, na ambivalência e nas contradições do modo como

o escritor lidou com a memória, a tradição, a nacionalidade, os

dilemas de um projeto literário e de um projeto de nação que

não apenas dialogam mas também se tensionam mutuamente.

Wander Melo Miranda mostra como a obra de Graciliano

Ramos, marcada pelo "conflito entre texto e história, sujeito e

discurso, memória e imaginação", faz vir à tona aquilo que a

modernização quer recalcar, e como, trabalhando com os "pon-

tos de esquecimento da história oficial", lança "uma zona de

sombra sobre os contornos da imagem dominante de pátria".

Se um livro como Vidas secas "desvenda socialmente o Brasil", é

porque a linguagem de Graciliano - atravessada por uma emoção

que está sempre prestes a explodir, mas não explode - permite

fazer emergir o "silêncio ruidoso" daqueles que não têm voz, e

se faz, assim, "construção moderna, e política".

Eduardo de Assis Duarte chama a atenção para o lugar

de "narrador da terra e de seu povo" ocupado por Jorge Amado

e para o caráter de "tradução" do país assumido por sua obra. A

"constituição imaginária do país" que aí se opera não revela, no

entanto, segundo Duarte, uma identidade única ou essencial,

mas a heterogeneidade constitutiva da sociedade brasileira e os

conflitos que a atravessam. Uma imagem do Brasil marcada pela

diversidade, com toda a riqueza das diferenças étnicas e cultu-

rais, mas também pela desigualdade.

Em seu texto, Heloisa Starling lembra o alerta de Anto-

nio Candido, segundo o qual, embora o mapa que Guimarães

Rosa nos apresenta em Grande sertão: veredas pareça traçado pela

observação, é preciso ter cautela: premido pela curiosidade, o mapa

se desarticula e foge. Talvez a imagem possa ser estendida à
obra de todos os autores de que trata esta publicação: mapas

que assinalam ruínas, ausências e pontos perdidos, passagens e

espaços errantes, lugares do desejo, trilhas preteridas, frontei-

ras cambiantes, marcos do que não está, signos esquecidos ou

por vir. Mapas fugidios que captam, em sua fuga, imagens (ima-

ginadas) da nação.

Esta publicação revela uma aposta no conhecimento sin-

gular que o texto literário é capaz de produzir, tomado como

espaço privilegiado de encenação e experimentação de códigos,

discursos e comportamentos, e aberto, dessa maneira, à indaga-
ção sobre o país. A literatura põe em perspectiva os discursos

correntes sobre a nação e assinala suas contradições, seus pon-

tos cegos, seus vazios, suas fugas. Permite, assim, uma espécie

de conhecimento que, mais do que conhecimento sobre o país,

é conhecimento das formas pelas quais um país se imagina.

Ana Martins Marques

Marcílio França Castro



Nação em romance: José de Alencar
e a invenção da nação brasileira
--------------- Maria Cecília Boechat

Abancado à escrivaninha em São Paulo
Na minha casa da rua Lopes Chaves
De sopetão senti um friúme por dentro.
Fiquei trêmulo, muito comovido
Com o livro palerma olhando pra mim.

Não vê que me lembrei lá no norte, meu Deus! muito longe
de mim,
Na escuridão ativa da noite que caiu,
Um homem pálido, magro de cabelo escorrendo nos olhos
Depois de fazer uma pele com a borracha do dia,
Faz pouco se deitou, está dormindo.

Esse homem é brasileiro que nem eu ...

(Mário de Andrade, "Dois poemas acreanos")

Louvado ou vilipendiado, o esforço das gerações român-

ticas na constituição e na consolidação dos Estados nacionais é

uma evidência de tal forma conhecida que dispensa a exposição

de motivos. As conseqüências propriamente literárias de tal



implicação política é que ainda hoje podem impressionar, parti-

cularmente no caso do Brasil.

Nação recente ainda, o país sai do século XIX não ape-

nas ciente de si, como território geográfico e social, mas tam-

bém já transformado em realidade literária, como sugeriria An-

tonio Candido, em comentário sobre o romance brasileiro do

século XIX:

nosso romance tem fome de espaço e uma ânsia topográfica
de apalpar todo o país. Talvez o seu legado consista menos
em tipos, personagens e peripécias do que em certas regiões
tornadas literárias, a seqüência narrativa inserindo-se no am-
biente, quase se escravizando a ele. Assim, o que se vai for-
mando e permanecendo na imaginação do leitor é um Brasil
colorido e multiforme, que a criação artística sobrepõe à rea-
lidade geográfica e social. 1

De certo modo, então, é possível considerar que, antes

mesmo de alcançar uma real soberania política, a nação brasi-

leira já alcançava a soberania da realidade ficcional. Amplamen-

te explorada como tema, essa nação se particulariza, num esfor-

ço coletivo que reuniria várias gerações na manifestação de uma

mesma vocação, assim definida por Antonio Candido:

Esta vocação ecológica se manifesta por uma conquista pro-
gressiva de território. Primeiro, as pequenas vilas fluminenses
de Teixeira e Souza e Macedo, cercando o Rio familiar e sala-
de-visitas, do mesmo Macedo e Alencar, ou o Rio popular e
pícaro de Manuel Antonio; depois, as fazendas, os garimpos,
os cerrados de Minas e Goiás, com Bernardo Guimarães.
Alencar incorpora o Ceará dos campos e das praias, os pampas
do extremo sul; Franklin Távora, o Pernambuco canavieiro,
se estendendo pela Para1ba. Taunay revela Mato Grosso;

ICANDIDO, 1981, p. 114.

Alencar e Bernardo traçam o São Paulo rural e urbano, en-
quanto o naturalismo acrescenta o Maranhão de Aluisio e a
Amazônia de Inglês de Sousa. Literatura extensiva, como se
vê, esgotando regiões literárias e deixando pouca terra para
os sucessores [...f

A essa vocação, entretanto, há de se acrescentar outra,

que poderíamos chamar de "vocação histórica" e que dá a di-

mensão temporal desse levantamento geográfico. Daí pode-

rem-se distinguir "três graus na matéria romanesca"

oitocentista, determinados pelo espaço em que se desenvol-

ve a narrativa da nação - a selva, o campo e a cidade -, como

quer Antonio Candido, ou pelo tempo em que ela é situada:

passado (romance indianista e histórico), presente (roman-

ce urbano), e ainda um tempo híbrido, nem propriamente

primitivo, nem completamente moderno, como seria o caso

do romance regionalista.

Um projeto nacionalista amplo, em extensão de espaço e

em profundidade temporal, que, ademais, é projeto consciente-

mente desenvolvido (ou, pelo menos, reconhecido e sistemati-

zado), apareceria em texto já bastante comentado de José de

Alencar - a figura sem dúvida dominante do período -, o prefácio

a Sonhos d'ouro (1872). Nele, Alencar, analisando retrospectiva-

mente sua obra, estabelece sua divisão em três fases, fazendo-as

corresponder à história da sociedade brasileira. Assim, à "fase

primitiva", das "lendas e mitos da terra selvagem e conquis-

tada", corresponderia Iracema. À "fase histórica", de nosso

período colonial, O guarani e Minas de prata. A terceira fase,

iniciada com a Independência política, e que ainda estaria

em curso, apresentaria dois aspectos, a eles correspondendo,

ICANDIDO, 1981, p. 114.



por um lado, O tronco do ipê, Til e O gaúcho - que se voltam para

aqueles "recantos que guarda[m] intacto, ou quase, o passado",

com "suas tradições, costumes e linguagem" - e, por outro,

Lucíola, A pata da gazela e o próprio Sonhos d' ouro, em que

estaria representada a parte da sociedade brasileira mais aber-

ta às idéias e costumes de outras culturas, já em franca mo-

dernizaçã03.

A tarefa ciclópica da literatura brasileira oitocentista, ou,

nas palavras de Antonio Candido, "esse caráter de exploração e

levantamento - não apenas [na obra de Alencar], mas na dos

outros - que dá à ficção romântica importância capital como

tomada de consciência da realidade brasileira no plano da arte

[...]"4, não se esgota, porém, no puro levantamento. Foi preciso,

ainda, como sugere o primeiro trecho citado do estudioso, ali-

nhar e unificar espaços e tempos tão diversos. E isso foi feito

por meio de uma imaginação sintetizadora que, romanticamen-

te, intencionalmente cria, a partir da percepção do colorido

multiforme do país, a imagem de "um Brasil", de uma unidade

ideal ou utópica, que de certa forma se "sobrepõe" à represen-

tação mimética de um país caracterizado por zonas tão separa-

das, não apenas pela distância geográfica, mas por formações

históricas e sociais muito diversas. Essa unidade - que, não pres-

supondo uniformidade, fundamenta o sentido da nação -, en-

fim, foi sem dúvida uma invenção do século XIX e, qualquer

que tenha sido o sentido ideológico do projeto nacionalista ro-

mântico, indiscutivelmente criou as condições de possibilidade

dos versos modernistas de Mário de Andrade trazidos na epígrafe

deste texto.

3ALENCAR, 1958.1960, v. 1, p. 697.699.
4CANDIDO, 1981. p. 114.

A fabulosa língua brasileira

Para compor, entretanto, esse grande romance, dotado

de independência, não apenas se impôs a exploração do tema

nacional - costumes, tradições e paisagens do país -, mas a

conquista de uma soberania propriamente formal, sem o que

nosso projeto literário nacionalista romântico se veria fada-

do ao insucesso, por mais dotado de sentimento ou inten-

ção nacionalista que estivesse. Nessa perspectiva, ocupa

posição central a discussão sobre o uso particularizado da

língua portuguesa. Afinal, para que se pudesse afirmar a

existência de uma literatura brasileira, mais do que investi-

gar a validade da existência política da nação, mister era afir-

mar a existência de um instrumento de linguagem próprio,

certamente herdeiro, mas distinto da língua dos colonizadores.

Para a afirmação da literatura brasileira, não era suficiente a

existência da temática nacional, o que poderia assegurar o

segundo termo da expressão, mas não o primeiro - para tal,

era preciso mostrar que já se conquistava um meio de expres-

são próprio.

Convicto de que "a tendência, não para a formação de

uma nova língua, mas para a transformação profunda do idio-

ma de Portugal, existe no Brasil"5, José de Alencar participa

ativamente tanto dessa formação, quanto da discussão teórica

da questão. Enquanto, como reação ao uso que faz da língua

vernacular, o escritor se torna alvo de uma crítica tradicional,

presa a uma concepção purista, a própria obra acaba por incor-

porar respostas a essas críticas, elaboradas em uma série de pre-

fácios e posfácios dedicados em grande parte a rebater a fama

5ALENCAR, 1958.1960, v. 3, p. 314.



de escritor incorreto e descuidado. Sua primeira reação é irônica,

como se observa no prefácio à segunda edição de Oguarani (1864):

Publicado este livro em 1857, se disse ser aquela primeira
edição uma prova tipográfica, que um dia talvez o autor se
dispusesse a rever. [...) Mais do que podia fiou de si o autor.
Relendo a obra depois de anos, achou ele tão mau e incorre-
to quanto escrevera, que para bem corrigir, fora mister escre-
ver de novo. Para tanto lhe carece o tempo e sobra o tédio de
um labor ingrato.6

Essa postura não será, entretanto, mantida. Mais comum

é a discussão erudita e bem fundamentada que o autor exibe em

muitas outras oportunidades; destes textos, destaca-se o posfácio

à segunda edição de Iracema (1870), em que, explicitando os pro-

cedimentos estilísticos usados no romance, o autor deixa claro

que a inovação trazida pelo uso experimental da língua portu-

guesa não é fruto da ignorância, mas, ao contrário, efeito de um

projeto literário conscientemente urdido, como na seguinte pas-

sagem:

Assim aqueles que censuram minha maneira de escrever, sa-
berão que não provém ela, mercê de Deus, da ignorância dos
clássicos, mas de uma convicção profunda a respeito da de-
cadência daquela escola.7

Apesar, porém, de todo o esforço do escritor, a "revolu-

ção" lingüística operada pelo romantismo brasileiro, ainda que evi-

dente, continuaria, por muito tempo, a ser atribuída antes ao erro,

ao desconhecimento da língua, do que à intenção e ao manuseio

dados somente àqueles que bem conhecem, para bem transgredir.

6ALENCAR. 1958-1960. v. 2. p. 28.
7ALENCAR, 1958-1960. v. 3. p. 319.

Sintomática, nessa perspectiva, é a conferência proferida

por Mário de Andrade em 1942, em que, realizando um balanço

do movimento modernista brasileiro, explica a posição avança-

da de prosadores e poetas românticos na pesquisa da língua

brasileira por um suposto "esquecimento" das regras gramaticais:

o estandarte mais colorido dessa radicação [do movimento
moderrusta) à pátria foi a pesquisa da "língua brasileira". Mas
foi talvez boato falso. Na verdade, apesar das aparências e da
bulha que fazem agora certas santidades de última hora, nós
estamos ainda atualmente tão escravos da gramática lusa quan-
to qualquer português. Não há dúvida de que nós hoje senti-
mos e pensamos o quantum salÍs brasileiramente. Digo isso
até com certa malincorua, arrugo Macunaíma, meu irmão. Mas
isso não é o bastante para identificar a nossa expressão ver-
bal, muito embora a realidade brasileira, mesmo psicológica,
seja agora mais forte e insolúvel do que nos tempos de José
de Alencar ou de Machado de Assis. E como negar que estes
também pensavam brasileiramente? Como negar que no es-
tilo de Machado de Assis, luso pelo ideal, intervem um quid
familiar que os diferença verticalmente de um Garret e um
Ortigão? Mas si nos românticos, em Álvares de Azevedo,
Varela, Alencar, Macedo, Castro Alves, há uma identidade
brasileira que nos parece bem maior do que a de Brás Cubas
ou Bilac, é porque nos românticos chegou-se a um esqueci-
mento da gramática portuguesa, que permitiu muito maior
colaboração entre o ser psicológico e sua expressão verbal.8

A continuação do texto é saborosa, no que estabelece as

relações entre movimento modernista e romantismo para além

da mera oposição, como nos acostumamos, depois, a pensar:

o espírito moderrusta reconheceu que vivíamos já de nossa
realidade brasileira, carecia reverificar nosso instrumento de

8ANDRADE. M .. 1974. p. 244.



trabalho para que nos expressássemos com identidade. In-
ventou-se do dia para a noite a fabulosíssima língua brasilei-
ra. Mas ainda era cedo; e a força dos elementos contrários,
principalmente a ausência de órgãos científicos adequados,
reduziu tudo a manifestações individuais. E hoje, como nor-
malidade de língua culta e escrita estamos em situação inferi-
or à de cem anos atrás ... afirmo que o Brasil hoje possue, não
apenas regionais, mas generalizadas no pais, numerosas ten-
dências e constâncias sintáxicas que lhe dão características à
linguagem. Mas isso decerto ficará para outro futuro movi-
mento modernista, amigo José de Alencar, meu irmão.9

Assim, Mário de Andrade revela consciência esclarecida

do legado devido à literatura do século XIX, nem sempre ainda

hoje reconhecido 10. Ao mesmo tempo, porém, que demonstra

haver mais proximidade entre os movimentos modernista e ro-

mântico, preserva certa resistência em relação a este, uma vez

que atribui suas conquistas lingüísticas a uma suposta fragilida-

de: o romantismo teria sido um movimento de "vanguarda" (e

ainda estaria à frente do modernismo, em certo sentido) mais

por inconsciência do que por intenção - sua qualificação se fun-

damentando, pois, numa sub-reptícia desqualificação.

Já vimos que essa suspeição já havia sido suficientemen-

te rechaçada pelo próprio "amigo irmão", num esforço de con-

vencimento que não encontra, afinal, receptividade. Dos vários

fatores que podem ter contribuído para tal, um que não deve

ser descartado é a desconfiança, ainda forte, quase dois séculos

9ANDRADE, M., 1974, p. 244-246.

10A idéia de que a conquista da língua brasileira é tarefa conscientemente empreendida

somente a partir de nossos modernistas talvez se deva a essa falta de continuidade da
pesquisa que a literatura brasileira parece ter sofrido em algum momento da passagem de

um século a outro, como Mário ressalta, e como comprovaria, pouco mais tarde (1930),

a polêmica em torno do poema "Uma pedra no meio do caminho". de Drummond, que

espantou leitores - e não só - por apresentar a anomalia sintática do uso do verbo ter por
haver. Cf. ANDRADE, C .. 1967.

depois, sobre a qualidade propriamente literária do projeto na-

cionalista romântico. Se a conquista do tema nacional não é

quase nunca questionada, pesa ainda a suspeita quanto a uma

poética tida como expressivista e, portanto, supostamente pouco

afeita aos cuidados formais. Por outro lado, não menos suspeita é

a própria inserção do Brasil na tradição literária ocidental, que

evidentemente não se esgota com o fim da condição colonial e

naturalmente implica relações de proximidade (em tempos de

bravatas independentistas, sempre tidas como suspeitas de mera

subserviência), no compartilhamento de preocupações de um

mesmo momento histórico, como é o próprio caso da questão

nacionalista, e das soluções estéticas encontradas para elas. Daí

a afirmação de Mário de Andrade, um tanto melancólica para

os brasileiros, em trecho anteriormente citado, de que o país,

em pleno século XX, ainda não teria conquistado identidade

de expressão: "O espírito modernista reconheceu que vivía-

mos já de nossa realidade brasileira, carecia reverificar nos-

so instrumento de trabalho para que nos expressássemos com

iden tidade".

Vicissitudes da forma

Tomemos 1854 como o ano de sua [deJosé de Alencar) estréia
literária e logo nos assombraremos com a velocidáde do ritmo
de seu trabalho, com a espantosa capacidade criadora: vinte
romances, seis peças de teatro, artigos de jornal, discursos, pa-
receres jurídicos, transbordam de vinte e três anos de labor. 11

Vista, hoje, em seu conjunto, a obra de Alencar de fato

impressiona, pela extensão e variedade - todas as frentes

I I PROENÇA. 1958-1960, v. 1, p. 24-25.



temáticas exploradas pela prosa oitocentista foram experimen-

tadas pelo escritor, e em cada uma deixou boas obras - tanto

quanto pela evidente eleição do romance como forma de ex-

pressão. A ausência da poesia é significativa, principalmente

quando lembrada sua importância na história do romantismo

brasileiro, tendo sido a forma preferida da chamada primeira

geração, de Gonçalves de Magalhães, de mérito mais histórico,

quase que burocrático, até alcançar o mérito propriamente lite-

rário, com Gonçalves Dias.

Os motivos dessa ausência estão expostos no pósfácio a

Iracema, que nos revela tratar-se, mais propriamente, de um

abandono. Retraçando as origens de seu romance, o escritor as

remete a uma incursão malograda nos campos da poesia: os

versos de Os filhos de Tupã, cuja inspiração teria surgido no

calor da polêmica travada em torno da publicação do poema

A Confederação dos Tamoios, ainda em 1856 (e, portanto, anterior

à sua estréia literária). Na ocasião, afirmara: "as tradições dos

indígenas dão matéria para um grande poema que talvez um dia

alguém apresente sem ruído nem aparato, como modesto fruto

de suas vigílias"12. Compreendido o trecho como um compro-

misso, o escritor parte para a tentativa de composição de um

grande poema nacional, mas que restaria inacabado, com o

abandono dos cerca de dois mil versos heróicos elaborados, em

prol da prosa poética de Iracema. O escritor justifica sua opção,

basicamente, por duas razões.

Por um lado, reconhece sua falta de inclinação: "Nunca

me lembrara eu de dedicar-me a esse gênero de literatura, de

que me abstive sempre, passados que foram os primeiros ar-

roubos da juventude. Suporta-se uma prosa medíocre e até esti-

12ALENCAR. 1958-1960. v. 3, p. 305.

ma-se pelo quilate da idéia; mas o verso medíocre é a pior triaga

que se possa impingir ao pio leitor" 13.Por outro lado, pondera

as vantagens da prosa para o desenvolvimento da temática

indianista: "O verso pela sua dignidade e nobreza não compor-

ta certa flexibilidade de expressão, que entretanto não vai mal à
prosa mais elevada. A elasticidade da frase permitiria então que

se empregassem com mais clareza as imagens indígenas, de modo

a não passarem desapercebidas"14.

A adequação da forma ao tema é, portanto, uma das pre-

ocupações de Alencar, que não deixa de explicitar que sua críti-

ca, claramente dirigida a Magalhães (e a seus limites na equação

do problema), resvala também em Gonçalves Dias: "Gonçalves

Dias é o poeta nacional por excelência; ninguém lhe disputa na

opulência da imaginação, no fino lavor do verso, no conhe-

cimento da natureza brasileira e dos costumes selvagens. [...]

Entretanto, os selvagens de seu poema falam uma linguagem

clássica"15. O repúdio à forma e à linguagem tradicionais revela

o caráter programático da pesquisa da língua brasileira, por um

lado, e, por outro, da opção pela forma do romance moderno,

gênero de constituição recente e, por isso, mais capacitado do

que a poesia épica a configurar a emergência de uma nova na-

ção literária.

As formas do nacional

Rompendo com o universalismo da tradição clássica oci-

dental, a literatura moderna assume uma forte tendência à par-

13ALENCAR, 1958-1960. v. 3. p. 305.
14ALENCAR, 1958-1960. v. 3, p. 307.
15ALENCAR, 1958-1960, v. 3, p. 306.



ticularização. Na lírica, assume a importância da manifestação

pessoal, em detrimento do respeito às formas consagradas, en-

quanto a prosa passa a se distinguir por certo pendor realista,

devido a seus procedimentos de caracterização pormenorizada

do espaço e do tempo narrativos!6.

A ruptura com os modelos clássicos assim promovida de

fato se ajusta à necessidade política dos então recentes Estados

nacionais em sua afirmação de identidade e autonomia. Não é

fortuito, portanto, o sucesso alcançado, no século XIX, pelo

romance, forma por princípio maleável e em constante muta-

ção, aberta a todo tema e a toda experimentação, e que respon-

de ao que Antonio Candido chamou de "vocação histórica e

sociológica" do Romantismo, em sua afirmação de uma poética

do "eu" (seja pessoal, seja nacional).

A afirmativa pode parecer estranha àqueles que se acos-

tumaram a perceber, na literatura romântica, apenas um de seus

movimentos: a sua tendência à subjetivação (ou distorção da

percepção do real). No entanto, é justamente o romance ro-

mântico que vem dotar a literatura de evidente senso de

relativismo, o qual estabelece, por um lado, a pessoalidade do

ato criativo, e, por outro, a relação entre o ato criativo e o mo-

mento e o lugar específicos de sua irrupção, voltando-se para o

descritivismo das especificidades nacionais - naturais, culturais

e históricas.

Por outro lado, justamente por estar voltado para o pro-

saico - a representação do homem comum, situado no tempo e

!6Embora a distinção, na poética romântica, entre a tendência subjetivista da poesia e o
pendor realista da prosa na prática e de fato não se sustente, ela foi largamente usada pela
tradição crítica brasileira (Antonio Candido e Luiz Costa Lima, por exemplo), De todo modo,
porém, o romance moderno - e não apenas o romântico - pode de fato ser caracterizado pelo
recurso a procedimentos de criação de efeitos de real, como a citada particularização, do
tempo e do espaço narrativos, bem como das personagens e do enredo. Cf. WATT, 1990,

no espaço social e histórico -, o romance seria a forma literária

de maior proximidade com o homem moderno, e, portanto, de

maior apelo popular. Talvez isso explique o fato de seu caráter

de ruptura, seu "vanguardismo", ser, hoje, pouco reconhecido.

E essa é uma injunção que ganha ainda maior relevo nas litera-

turas mais jovens.

De fato, quando os escritores brasileiros começam a

incursionar nessa nova forma literária, ela não constitui exata-

mente uma novidade. Pelo menos desde a segunda década do

século, o romance vinha consolidando sua posição, sendo in-

tensamente produzido e divulgado, em forma de folhetim, nos

jornais franceses. O leitor brasileiro, por sua vez, tampouco se

encontra desaparelhado para sua recepção, estando já "educa-

do" no gênero por meio de traduções - geralmente, mas não só

- da produção francesa.

E esse é o caso também de José de Alencar, que, em Como

epor que sou romancista, refere-se abertamente a sua predileção

pela forma do romance e assume sua perti£lência a uma tradi-

ção literária que se inicia na "diminuta livraria romântica [da

família] formada ao gosto do tempo"!?

A escolha da forma romance como melO de expressão

literária de identidade nacional impõe, portanto, dificuldades -

que não serão desconhecidas nem escamoteadas pelo escri-

tor, que respondeu, de antemão, a uma suspeita recorrente

na tradição crítica brasileira. No mesmo texto em que expõe

as "relações perigosas" entre o romance romântico brasileiro

e suas matrizes européias, Alencar adverte sobre a inevitá-

vel diferença estabelecida no processo de apropriação desses

modelos:

17ALENCAR, 1958.1960, v. t, p. 125.126.



Essa mesma escassez [do repertório da pequena biblioteca),
e a necessidade de reler uma e muitas vezes o mesmo roman-
ce, quiçá contribuiu para mais gravar em meu espírito os
moldes dessa estrutura literária [...]
Mas não tivesse eu herdado de minha santa mãe a imagina-
ção de que o mundo apenas vê as flores, desbotadas embora,
e de que eu somente sinto a chama incessante; que essa leitu-
ra de novelas mal teria feito de mim um mecânico literário,
desses que escrevem presepes em vez de romances.18

o argumento repousa em um princIpIO propriamente

romântico, ou seja, na ênfase dada ao processo transfigurador

da imaginação. Como um romântico convicto, Alencar acredita

que a "realidade" só pode ser alcançada por meio da distorção

que o ficcional imprime na observação do real - a idealização,

ou o exagero, que caracterizam sua literatura 19. Quando se fala,

então, no realismo de Alencar, deve-se levar em conta, como

Marlyse Meyer, que o realismo, na conotação da época, refere-

se a "um real recriado a partir do concreto muito amplificado

pela vigorosa imaginação que o transcreve"20.

O fundamento desse conceito de representação reside no

princípio da diferença entre a verdade da natureza e a verdade

da arte, elaborado com clareza por Victor Hugo no "Prefácio

de Cromwell"21, e, de modo interessante, pode ser buscado para

explicitar tanto a proximidade entre os romantismos francês e

brasileiro, quanto seu distanciamento, ou sua necessária dife-

18ALENCAR. 1958-1960. v. 1, p. 133-134.
19lnteressante. nesse aspecto, é ainda a polêmica travada entre Alencar e Franklin Távora e
José Feliciano de Castilho. nas máscaras de Semprônio e Cincinato. na série das Questões
do dia (1871 l, em torno da alegada inverossimilhança de ogaúcho e dos romances urbanos
de Alencar, que parecem aos acusadores trabalhados mais com a imaginação do que com a
realidade. O prefácio a Sonhos douro, já citado, constitui uma das respostas do escritor aos
contendores.
2oMEYER, M .. 1996, p. 66.
2IHUGO. s.d.

b

rença. Dada a impossibilidade de reprodução, uma vez que a

imaginação transfigura a "fonte" da imitação - seja ela o sujeito

do ato criador, a realidade ou o modelo literário -, Alencar pode

defender, com tranqüilidade, a autonomia da literatura brasilei-

ra, revelando sua biblioteca pessoal e deslocando o próprio con-

ceito de fonte, o qual não mais implica débito ou subserviência.

Devemos reconhecer, aqui, mais uma posição avançada das con-

cepções do escritor, que, se não inaugura, adota uma perspecti-

va que se poderia chamar, em certo sentido, de "antropofágica"

em relação aos modelos literários externos.

Assim, ao mesmo tempo que a imaginação romântica

assegura um modo próprio de aproximação aos modelos literá-

rios, assegura a dimensão propriamente ficcional de sua repre-

sentação da realidade. Nesse sentido, o romance romântico é,

simultaneamente, mais realista do que a literatura clássica (na

medida em que adota procedimentos de particularização de en-

redo, personagens, espaço e tempo da ação romanesca) e me-

nos realista do que o sentido que, no final da década de 70 do

século XIX, revestia o conceito (compreendido como reflexo,

senão direto, pelo menos objetivo da realidade). Como conse-

qüência, a representação da nação levada a cabo pela obra

de Alencar de fato mantém uma indispensável relação com

a realidade nacional, com sua história e com o seu tempo

presente. Todas essas imagens, toda essa "cor local" que

compõe sua mirada realista, entretanto, estão colocadas a

serviço de uma prodigiosa fabulação, como já ressaltou

Augusto Meyer:

Eu por mim confesso humildemente que não vejo indígenas
na obra de Alencar, nem personagens históricas, nem roman-
ces históricos; vejo uma poderosa imaginação que transfigu-
ra tudo, a tudo atribui um sentido fabuloso e não sabe criar



senão dentro de um clima de intemperança fantasista. Poeta
do romance, romanceava tudo.22

o romance da nação que surge das páginas de Alencar,

por saber-se e querer-se romântico, já nasce consciente tanto de

sua natureza particular (sua brasilidade), quanto de seu caráter

ficcional.

Romanceada, a nação se oferece aos séculos posteriores

como constructo, invenção pronta a ser reinventada - tarefa,

enfim, legada a tantos outros que viriam, sempre que fosse pos-

ta em questão, pronta a ser reinterpretada, mutável e aberta,

como é próprio do gênero romance. Nessa perspectiva, o ro-

mance de Alencar situa-se num ponto fulcral de uma longa tra-

dição literária, de modo que é difícil não se referir a ele sempre

que as questões de identidade nacional são retomadas e trans-

formadas.

Compreende-se, então, o interesse que vem novamente

despertando, hoje, em tempos de questionamento dos Estados

nacionais, por efeito da mundialização econômica, e como con-

seqüência, no campo dos estudos literários, mais do que o

questionamento, a própria negação da existência de literaturas

nacionais, o que, ademais, estende-se para a resistência à exis-

tência e à validade da própria literatura. Nesses tempos, sempre

é bom voltar ao romance de Alencar; para os contendores, e

também para os que conservam serenamente o amor pela lite-

ratura brasileira23, isso é mesmo inevitável.

22MEVER, A., 1958-1960, v. 2, p. 11.

23Glosa da frase final de Mimesis, de Erich Auerbach.

b

Referências bibliográficas

ALENCAR, José de. Obra completa. Rio de Janeiro: José Aguillar,

1958-1960. 4v.

ANDRADE, Carlos Drummond (Seleção e montagem). Uma pedra
no meio do caminho: biografia de um poema. Rio de Janeiro: Edito-

ra do Autor, 1967.

ANDRADE, Mário de. O movimento modernista. In: Aspectos da
literatura brasileira. São Paulo: Martins Fontes, 1974. p. 244.

CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira. Belo Hori-

zonte: Itatiaia, 1981. v. 2.

HUGO, Victor. Do grotesco e do sublime. Tradução do Prefácio de

Cromwell. São Paulo: Perspectiva, s.d.

MEYER, Augusto. Nota preliminar: apelo ao bom leitor. In:

ALENCAR, José de. Obra completa. Rio de Janeiro: José Aguillar,

1958-1960. v. 2, p.11.

MEYER, Marlyse. Folhetim: uma história. São Paulo: Companhia das

Letras, 1996.

PROENÇA, M. Cavalcanti. José de Alencar na literatura brasileira.

In:ALENCAR, José de. Obra completa. Rio de Janeiro: José Aguillar,

1958-1960. v. 1, p. 24-25.

WATT, lan. A ascensão do romance. São Paulo: Companhia das Le-

tras, 1990.



----------------------- ..p.---------------------------------

A crônica da subjetividade na ficção
de Machado de Assis

Paulo Esteves

Uma primeira questão a ser enfrentada na análise da obra

de Machado de Assis é o fato de que ele é um dos poucos auto- ~

res brasileiros que não têm herdeiros. Sua obra é solitária, Ím-

par. Com muita dificuldade identificamos indícios ou traços em

autores posteriores que possam filiá-los a uma tradição

machadiana, embora sejam inúmeras, na obra de Machado, as

leituras de Shakespeare, as citações de Pascal e as referências à mo-

sofia cética. Contudo - este é um segundo desafio -, trata-se de

uma obra comentada por boa parte dos grandes críticos da literatu-

ra do Brasil, como Antonio Candido, Luiz Costa Lima e Silviano

Santiago. Se, por um lado, ele deixou poucos herdeiros quanto ao

fazer literário, por outro, sua obra sacode apaixonadamente a críti-

ca brasileira. Como se pode observar pela polêmica travada com

Sílvio Romero, ainda no século XIX, é uma obra exaltada ou

detratada conforme o viés político-ideológico dos autores que so-

bre ela se debruçaram. Machado é considerado, pela fortuna críti-

ca, um autor ora revolucionário, ora absolutamente conservador.



Tratarei aqui da obra tardia de Machado de Assis, espe-

cialmente dos cinco últimos romances - Memórias póstumas de

Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú eJacó e Memorial

de Aires. Essa produção pode ser analisada tendo-se em vista o

impacto do processo de modernização ocorrido no Brasil a partir

da década de 1870. Examinando-se vários romances, contos

e crônicas de Machado, verifica-se que o ano de 1871 é palco de

grandes transformações, que dizem respeito não só à obra do

autor, mas sobretudo à vida política do Império. Esse é o

momento da edição da Lei do Ventre Livre, da construção do

cabo submarino que ligava a Europa ao Brasil pelo telégrafo e

da instalação dos bondes no Rio de Janeiro. Com os bondes, a

cidade começa a se expandir na direção da região que hoje cons-

titui a zona sul. Lugares como Ipanema, por exemplo, passarão

a existir em razão da construção das linhas de bonde. Esse ano

de grandes transformações é, curiosamente, o momento em que

a obra de Machado também se transforma.

O argumento que quero construir é o de que Machado

não é um romancista por definição, é um cronista de jor-

nais. Boa parte de sua obra, tanto no que se refere aos te-

mas, quanto ao princípio formal que orienta sua escritura,

está representada por suas crônicas. Há uma série de crôni-

cas que são lapidadas e urdidas em contos, muitos dos quais

transformados em romances.

Quando falo em modernização, refiro-me a um processo

de absorção de tecnologias que faz com que uma parcela da

população brasileira passe a conviver com os objetos do mun-

do moderno. A modernização não se confunde, assim, com a

modernidade, que supõe a constituição de uma subjetividade

muito própria. Identifiquei o ano de 1871 como o momento a

partir do qual os produtos do mundo moderno ingressaram no

b

Brasil. Há uma série de crônicas e contos de Machado de Assis

que fazem alusão a esse processo.

Há crônicas em que Machado identifica saudosamente o

costume, vigente até a instalação do telégrafo, de as pessoas,

especialmente os literatos, irem para o porto do Rio de Janeiro

esperar os jornais e os livros que vinham da Europa. Aquela

espera criava um ambiente de socialização, que se desfez no

momento em que as notícias passaram a chegar pelo telégrafo.

Então, numa crônica específica, Machado maldiz o cabo, que

fez desaparecer esse lugar de encontro entre as pessoas.

A instalação dos bondes é outro fato comentado nas crô-

nicas em que o autor reflete sobre o seu tempo. Os bondes, que

representavam o progresso, atropelavam pessoas, especialmen-

te anciões. As carroças e charretes passaram a ser identificadas

com o passado remoto e o atraso. A obra de Machado de Assis

encena esse espetáculo proporcionado pelo surgimento dos obje-

tos modernos, que afetam de maneira visceral a vida na cidade.

Mas se a obra de Machado reflete a modernização, tam-

bém reflete a modernidade. Que tipo de transformação tem lu-

gar no Rio de Janeiro oitocentista, para além do consumo dos

objetos modernos? Esse tipo de reflexão inicia-se em contos

como "O espelho", certamente um dos mais célebres de Ma-

chado de Assis, e passa por outros como "Capítulo dos cha-

péus" e "Teoria do medalhão", esse último bastante conhecido

graças ao importante livro de Raymundo Faoro, Machado deAssis:

a pirâmide e o trapézio, que o explora à exaustão. Nesses contos,

Machado constrói a figura do indivíduo no Brasil, aproximan-

do-a do cortesão. O cortesão é alguém que, em um ambiente

público, vive, movimenta-se e comporta-se pelo princípio da

honra. A honra pede reconhecimento, requer um outro que re-

conheça a superioridade de um determinado indivíduo diante



dos homens comuns. Esse é o argumento de "O espelho", a

história de um personagem que, no momento em que ingres-

sa na guarda nacional, passa a ser identificado como alferes.

Assim, ele só era capaz de reconhecer a sua imagem no espelho

se estivesse de farda. A brincadeira de Machado é que a farda e

o homem se confundem. Os aspectos externos do personagem,

que eram objeto do olhar do outro, constituíam a própria per-

sonalidade. Nesse momento, Machado constrói um indivíduo

brasileiro oitocentista que é raso, e que contrasta, de maneira

absoluta, com o indivíduo da modernidade.

Lembremos que se trata do final do século XIX, poucos

anos antes de Freud começar suas pesquisas sobre a estrutura

da personalidade. Nesse contexto, supõe-se uma personalidade

que tem profundidade; os indivíduos distinguem-se por sua his-

tória, não pelo reconhecimento de outrem. Ao contrário, o in-

divíduo que Machado expõe em sua obra nesse final de século é

o indivíduo raso, que se diferencia dos demais diante do espelho.

É isso o que ocorre no conto "Teoria do medalhão".

Como todos sabem, "medalhão" é uma pessoa reconhecida por

todos. Hoje, seria aquele que gosta de fazer discursos de oca-

sião e celebrar a personalidade alheia para extrair disso algum

tipo de benefício. Essa lógica do reconhecimento da superiori-

dade do indivíduo é algo que está nas crônicas de Machado,

passa para o ambiente dos contos - estou-me referindo aos

contos "O espelho" e "Teoria do medalhão" - e repercute cla-

ramente em seus romances, especialmente em Memórias póstu-

mas de Brás Cubas eQuincas Borba.

Em algumas passagens, Memórias póstumas retoma ipsis

litteris "Teoria do medalhão". A lógica da cunhagem do meda-

lhão, segundo a qual o indivíduo passa a ser reconhecido pelos

demais como superior, é reclamada, o tempo todo, pelo perso-

••••

nagem principal, Brás Cubas. Brás Cubas é um personagem cuja

caracterização pode ser dada por suas próprias palavras, com as

quais Machado encerra o romance: "Não tive filhos, não trans-

miti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria". É uma vida

sem propósito, destituída de qualquer sentido.

Psicanaliticamente, o indivíduo moderno tenta, sem nunca

conseguir, dar sentido a sua própria vida. A vida do persona-

gem machadiano é destituída de sentido; durante todo o seu

percurso, ele tenta cunhar-se como um medalhão, sem, no en-

tanto, consegui-lo. Brás Cubas tentou ser político, viver no am-

biente dos salões e das cortes; sua morte foi causada por um

emplastro que ele mesmo havia criado, na tentativa de fazer

um remédio para resolver todos os males do mundo. No

início de suas memórias, Brás Cubas adverte que não estava

interessado em salvar a humanidade, em curar todos os males,

nem no lucro que pudesse auferir com a cura das pessoas.

Não se trata de garantir a propriedade intelectual, de registrar

o fármaco e conseguir dinheiro com isso. Brás Cubas estava

interessado única e exclusivamente na "nomeada". Queria

ser apontado na rua como o indivíduo que criou o remédio

que cura todos os males.

Dessa maneira, Machado começa a demarcar claramente

esse mundo modernizado, mas que não vive a modernidade. Na

ficção autobiográfica machadiana, a construção do indivíduo

contrasta decisivamente com a construção da subjetividade

moderna, terminando por esvaziar o processo de moderniza-

ção. Com o advento do telégrafo, não nos encontramos mais

no porto do Rio de Janeiro para trocar idéias e esperar as notí-

cias da Europa. Por outro lado, os bondes encurtaram as dis-

tâncias e impuseram uma nova relação com o tempo, uma vez

que se tornou possívellocomover-se com muito mais celeridade.



Contudo, a despeito dos objetos modernos, continuamos a nos

identificar com as fardas e a nos cunhar como medalhões.

A teoria do medalhão aparece claramente já no terceiro

capítulo de Memórias póstumas de Brás Cubas, com o tema da "sede

de nomeada". Todo o romance se desenrola em torno da bus-

ca de nomeada, da cunhagem do medalhão, a ponto de Brás

Cubas abrir mão de amores ou levar em conta a opinião das

pessoas sobre o seu amor em razão da própria busca de no-

meada. O comportamento de Brás Cubas no aflair que mantém

com uma mulher casada é todo pautado pela opinião dos ou-

tros. Assim, Brás Cubas ora tenta esconder o fato, quando este

ameaça sua nomeada, ora tenta expô-lo, para obter prestígio

com a situação. Como mencionei, o romance encerra-se com

uma declaração insuspeita de uma vida sem sentido, uma vez

que o personagem projetou o sentido na busca de nomeada.

O mesmo tema volta a aparecer em Quincas Borba. Costa

Lima afirma que, nos romances de Machado de Assis, muitas

vezes os protagonistas são exatamente os párias. Brás Cubas

teve uma vida falida na busca de nomeada; Rubião era comple-

tamente incapaz de lidar com a própria lógica da nomeada. Há

aqui uma diferença: enquanto Brás Cubas entende que deve

pautar seu comportamento pela busca de nomeada e que alcan-

çar uma posição de sucesso na sociedade de seu tempo significa

ser reconhecido como medalhão, Rubião não tem essa compre-

ensão, não tem a mais remota idéia de como se locomover nos

salões do Brasil do século XIX.

Quincas Borba é o único romance dessa fase tardia que

não é uma ficção autobiográfica. Nesse caso específico, além

de mostrar um pária no mundo da corte - o próprio Rubião -,

o romance também apresenta alguns personagens bastante trei-

nados pela lógica da cunhagem do medalhão e pela lógica da

corte. Refiro-me a Palha e a Sofia, que merecem um comentário

à parte. Sofia certamente seria o personagem mais forte do ro-

mance, não fosse, na minha opinião, Carlos Maria. Carlos Ma-

ria tem um treinamento bastante afiado e afinado com a lógica

da corte. Rubião é apaixonado por Sofia, Sofia é casada com

Palha, Palha e Sofia usam a fortuna recebida por Rubião por

herança, e Carlos Maria faz Sofia tremer de amores. Há uma

série de passagens em que Carlos Maria se comporta de manei-

ra absolutamente predatória, sem qualquer tipo de discernimento

para além de si mesmo; seu comportamento é típico de uma

sociedade de corte na qual a honraria atribuída a alguém é cor-

respondente à capacidade de desonrar o outro.

Carlos Maria é uma espécie de Dom juan, mas um Dom

juan muito particular, que precisa expor publicamente a sua

conquista. A medida da exposição de sua conquista é a medida

da desonra do objeto conquistado, que é tratado como tal. Nes-

se sentido, Machado constrói em Quincas Borba o tipo mais

desenvolvido do cortesão brasileiro oitocentista. Este não é, ob-

viamente, Rubião, Palha ou Sofia; é Carlos Maria, alguém que,

para a sua própria sobrevivência na sociedade de corte, necessi-

ta desonrar igualmente a todos os demais, alguém que opera na

sociedade de corte como se a honraria, a glória, a fama e a no-

meada fossem um jogo de soma zero. Aquilo que o indivíduo é

capaz de auferir para si deve corresponder àquilo que outros

indivíduos perdem em termos de honra, como se o correlato da

honra fosse a vergonha. A honraria só é reconhecida quando

tem como contrapartida a vergonha do outro. Esse é o ambiente

que Machado cria em suas crônicas e nos dois primeiros romances

da fase tardia, que contrastam com a construção da subjeti-

vidade moderna e esvaziam de maneira absoluta esse ambi-

ente modernizado do Rio de janeiro no final do século XIX.



Essa é a primeira constelação construída por Machado de As-

sis, que aparece também em suas crônicas da década de 1890.

Dom Casmurro é, certamente, o romance mais complexo

de Machado de Assis. Gosto muito de um argumento de Hellen

Caldwell, uma autora inglesa que estudou a obra de Machado,

de que Dom Casmurro é, na verdade, Otelo. Realmente, quando

lemos Dom Casmurro, é como se estivéssemos lendo a história

de Otelo narrada por Otelo, porque é um romance em primeira

pessoa. Dom Casmurro é uma tentativa de Machado de Assis de

romper com o mundo da corte, que caracterizou seus dois pri-

meiros romances. Ao contrário, porém, do que ocorre em Me-
mórias póstumas de Brás Cubas, o narrador não está morto. Brás

Cubas narra depois de morto, Dom Casmurro narra depois de

exilado. Há uma aproximação entre ambos do ponto de vista

do lugar construído por Machado de Assis para a enunciação

da biografia ficcional, mas em Dom Casmurro o autor ficcional

inventa um personagem, que é Bentinho. Diferentemente do

que ocorre em Memórias póstumas, não há uma correspondência

imediata entre o narrador e o objeto da narração, o enunciado e

a enunciação, uma vez que Bentinho é claramente um persona-

gem de Dom Casmurro, alguém que se retirou da vida da corte

e procura dar sentido a sua vida.

Machado vai construir o personagem, Bentinho, por meio

do amor. Aí começam alguns problemas para a análise de Dom

Casmurro. Há um filósofo americano que afirma que o amor

romântico, tal como construído no mundo moderno - e Ma-

chado de Assis recorre a um sentimento claramente moderno

para construir seu personagem -, tem uma particularidade inte-

ressante: nele, encantamo-nos com uma única pessoa, amamos

uma única pessoa, mas não amamos a pessoa. Amamos a ima-

gem que a pessoa tem de nós mesmos. O que ele está dizendo é

~------

que Otelo não ama Desdêmona, Otelo ama a imagem que

Desdêmona tem dele. Isso motivaria o amor romântico e a idéia

de completude entre um casal, tão característica da modernidade.

Quando acompanhamos a narrativa de Dom Casmurro,

podemos perceber que, em nenhum momento, há uma identifi-

cação de Bentinho com Capitu, uma reflexão de Bentinho so-

bre Capitu. Durante todo o romance, Bentinho é movido pelos

comentários que sua família alargada fazia sobre Capitu. Devo

lembrar que existe, nessa família alargada, um personagem cen-

tral, que é o agregado José Dias, figura característica das famíli-

as alargadas do século XIX. Ele faz parte de uma parentela que

ora induz Bentinho ao casamento, ora o induz à suspeita sobre

o casamento. Durante todo o tempo, no seu telacionamento

amoroso, Bentinho age a partir da lógica ou do olhar que ou-

tros indivíduos lançam sobre Capitu. Não se trata de identifica-

ção de Bentinho com Capitu, não se trata de uma identificação

de Bentinho com o olhar ou com o sentimento que Capitu nu-

tre em relação a ele. Trata-se da identificação de Bentinho com

o olhar que os indivíduos que compõem seu grupo sociallan-

çam sobre Capitu. Tanto é assim que a maior preocupação de

Bentinho é com a traição, e para ele a atestava a suposta seme-

lhança de seu filho com Escobar. Mais uma vez, estamos sob a

ótica do olhar de outrem. A preocupação era com o que as ou-

tras pessoas iriam pensar disso. A solução que Bentinho dá ao

problema é simplesmente retirar Capitu do olhar do seu grupo

social e mandá-la para a Europa.

Mais uma vez, se compararmos Dom Casmurro com Otelo,

vamos notar que a história de amor de Otelo e Desdêmona

consome dois indivíduos plenamente constituídos como tais.

Entre Bentinho e Capitu, há um relacionamento que se cons-

trói afiançado pelos olhares da família alargada, nutrido por esse



conjunto de olhares, mas esvaziado por ele. De uma maneira

ou outra, a pergunta mais ociosa que se pode fazer sobre o

romance é se Capitu traiu Bentinho. Parece-me que o que

Machado apresenta é o problema da constituição de um indiví-

duo por um sentimento, o que é claramente moderno. Não

existia a forma de amor romântico antes da era moderna.

Essa é uma forma que supõe indivíduos, e indivíduos, na

modernidade, são constituídos. Em Dom Casmurro, não há

essa constituição de indivíduos. O relacionamento amoroso

nutrido pelo casal é vazado, atravessado e informado por

um conjunto de olhares, para além de um arrebatamento ou

de um encantamento amoroso.

Parece-me que Dom Casmurro encerra, de certa maneira,

um tipo de reflexão que se vinha fazendo na obra de Machado.

Em primeiro lugar, tivemos, em Memória póstumas e em Quincas

Borba, uma desabusada reflexão sobre o problema da cunha-

gem e da lógica da honra. Em segundo lugar, com Dom Casmurro,

tivemos uma reflexão sobre a construção do indivíduo por um

sentimento, o que é moderno por definição. Já em Memorial de

Aires Machado inova ao apresentar um modelo de construção

do se!/, uma forma de construção da individualidade bastante

distinta daquela típica da sociedade do seu tempo.

Memorial deAires retoma os romances autobiográficos Memó-

nas póstumas e Dom Casmurro. Lembremos que, em Memórias pós-

tumas, o narrador é defunto e, em Dom Casmurro, um exilado.

Em Memorial deAires o narrador vive com a alternativa do exílio.

Ele começa o memorial dizendo que se internou no casarão do

Catete e que não gostava de viver entre as pessoas. A primeira

distinção com relação aos demais romances autobiográficos é

que se trata de um narrador vivo e que vive na sociedade de

corte do século XIX. A segunda distinção é que a obra não tem

-

,

a forma de um romance, mas de um diário, o que é bastante

significativo.

Memorial de Aires assemelha-se mais às crônicas de Ma-

chado do que aos romances. Aires não constrói seu persona-

gem em forma de uma narrativa a posteriori. Não se trata de

uma recordação em que se busca dar um único sentido à vida,

colocando os fatos numa linha do tempo, o que é uma forma

tipicamente moderna de recuperar o passado. O que Machado

havia feito em Dom Casmurro e em Memórias póstumas de Brás

Cubas era dizer que essa forma linear, em que se oferece um

único sentido a uma sucessão de acontecimentos, era esvaziada

de sentido pelos próprios personagens, ou melhor, pela ausên-

cia de sentido em suas vidas. No caso de Memorial de Aires,

supostamente, o que o leitor espera é que as notas sejam escri-

tas a cada dia. Portanto, não é uma escrita a posteriori, que, no

final da vida, funcione como uma "lanterna de popa". Aqui se

trata de um diário, no qual, como nas crônicas, constroem-se

alguns sentidos e desmontam-se outros tantos.

Uma das particularidades da crônica de Machado de As-

sis é que ela opera por meio da metonímia e da ironia. Ele vai

usar reiteradamente o recurso de desdizer aquilo que disse an-

teriormente. Aires queria cortejar a viúva Fidélia, que permane-

ce fiel ao marido defunto. Ele poderia manter com Fidélia uma

relação agradável e terminar seus dias feliz. Em todo o roman-

ce, há a batalha de Aires contra o sentimento que nutre por

Fidélia. O que Machado está dizendo com isso é que há uma

errata do próprio personagem. "Errata" é o nome que ele dá

em Memórias póstumas para esse tipo de escrita. É uma escrita

que se desdiz o tempo todo. A metonímia e a ironia são clara-

mente os princípios formais que Machado vai utilizar em

Memorial deAires, os quais são também os princípios da crônica.



A ironia do desdizer constante, de dizer algo e fazer outra coisa

completamente diferente, de enunciar um pensamento e narrar

uma ação que o contradiz, é um recurso que Aires utiliza para a

construção de si próprio.

Aires acaba construindo um certo ceticismo sobre si pró-

prio, sobre sua capacidade de dar um único e mesmo sentido a

sua vida. É uma perspectiva bastante distinta da perspectiva

moderna de construção do se!! Se analisarmos as biografias

modernas, vamos perceber que há um fio condutor e um senti-

do final. Em Memorial de Aires, não há um sentido negativo, mas

uma narrativa em que Aires é construído, destruído e reconstruído

sucessivamente em razão de seu posicionamento. Não é um

modelo de construção de um indivíduo fechado, porque ele se

faz, se desfaz e se refaz a cada momento, dependendo dos jogos

nos quais interage com os outros. Parece-me que essa é a forma

de construção do se!! que tem como base a crônica.

Sílvio Romero, no final do século XIX, chama a lingua-

gem de Machado de Assis de escrita gaga, tartamuda. Haroldo

de Campos recupera essa afirmação de Sílvio Romero, mas a

toma positivamente, como um elogio da obra de Machado. Se-

gundo Haroldo, a gagueira da escrita machadiana é a de quem

reflete sobre aquilo que disse no instante seguinte àquele em

que disse. É a gagueira de alguém que refaz aquilo que disse.

Haroldo de Campos tem ainda um insight brilhante so-

bre a estrutura do capítulo no romance de Machado de Assis:

o capítulo machadiano é como os olhos de ressaca de Capitu.

É impossível segurar o capítulo machadiano ou tentar oferecer-

lhe um único sentido, exatamente por causa de sua gagueira, de

sua tardamudez, pelo fato de ele se reconstruir o tempo todo.

Meu argumento é que a escrita de Machado reflete os

acontecimentos do dia relatados na Gazeta de Notícias. Essa é a

~-----
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escrita que Machado projetará para si - não para ele, Machado,

mas para o .fel/, no MemonÍlI de Aires. Aires não é Machado de

Assis. Não se trata de uma simples autobiografia, mas de uma

autobiografia ficcional, em que o personagem experimenta um

modelo de construção de si mesmo. E esse modelo é feito pela

linguagem tartamuda.

A meu ver, a maior invenção que Machado de Assis pôde

oferecer à literatura brasileira foi a construção do .fe#"do perso-

nagem por meio da crônica, como princípio formal. Parece-me

que é isso o que torna a obra tardia de Machado de Assis tão

apaixonante.

Discussão -----------------

Pergunta - Os personagens de Machado de Assis refle-

tem o caráter da população urbana do Rio de Janeiro ou são

uma crítica aos medalhões da corte?

Paulo Esteves - Os dois. Os medalhões não aparecem;

são sombras no salão. Há menções ao barão, ao marquês, ao

imperador. Em vários momentos da obra de Machado de Assis

insinua-se a figura do imperador, sem que ele nunca apareça.

Machado lança uma sombra sobre a corte.

Machado faz uma dura crítica à lógica do medalhão, à

sociedade de corte. Suas personagens são claramente aspirantes

a medalhão. É isso que possibilita o esvaziamento de sentido, o

esvaziamento completo dos personagens e da lógica da corte.

Pergunta - Em vez de falar em obra tardia de Machado

de Assis, não seria mais apropriado falar em obra de maturida-

de, já que não se pode fazer uma separação radical entre a parte



de sua obra que começa com Helena e as obras-primas que ele

produziu depois?

Paulo Esteves - Tenho dificuldade com o termo "matu-

ridade", porque se supõe que o que fica maduro já está posto na

origem, já existiria em gérmen.

Na segunda fase de Machado, há claramente uma ruptu-

ra com os primeiros romances. Não sou especialista nos pri-

meiros romances. JaitÍ Garcia e Helella são romances bastante

distintos, tanto do ponto de vista formal quanto no que se refere

aos temas, dos romances que estou chamando de tardios.

Tenho problema com o adjetivo "maduro", porque su-

põe desenvolvimento, e não me parece que haja desenvolvimento

na obra de Machado de Assis. O que parece haver, de fato, é

uma ruptura entre um e outro conjunto de obras.

Pergunta - Não entendi a relação entre o pensamento

metonímico e o desdizer-se em Ale//lonal deAires. Você poderia

esclarecer esse aspecto?

Paulo Esteves - A metonímia relaciona-se com a ênfase

que Machado de Assis dá constantemente ao significante. Em

vez de tratar especificamente do significado, ele enfatiza o

significante e desdobra-o, dando-lhe outro rumo, absolutamen-

te inesperado. É isso que estou chamando de deslizamento

metonímico, no sentido psicanalítico. É isso que Machado ope-

ra no texto e que, parece-me, permite esse desdizer-se constante.

Pergunta - Quincas Borba constrói e desconstrói sua pró-

pria personalidade. Sofia muda de personalidade como muda

de chapéu. Quincas Borba, quando vai para a Capital, desconstrói

seu sentimento humanista. É possível dizer que toda a obra de

Machado de Assis é uma desconstrução, e não uma construção?

Paulo Esteves - Concordo com essa idéia, mas tenho de

fazer a seguinte ponderação: com exceção deQllillcas Borba, os

outros romances da fase tardia são autobiografias ficcionais. Trata-

se de romances de construção, nos moldes de um Blldllllgsromall,

um recobrar, um exame da memória, no qual o personagem

volta ao momento em que nasceu ou morreu para dar um sen-

tido a sua história.

Qual é o propósito de se construir uma autobiografia?

É uma construção ou marteladas de destruição? É esse o ponto.

É uma destruição? É, mas jamais devemos esquecer que o uni-

verso ficcional é o universo de uma construção de si mesmo.

Estou falando da construção póstuma de Brás Cubas ou de como

Bentinho se transformou em Dom Casmurro. O único deles

que se arrisca a desconstruir-se é Aires.

No limite, o que há é o contraste entre uma forma

construtivista e um enredo destrutivo. Aí está a genialidade de

Machado de Assis.

Pergunta - A obra de Machado está diluída em sua for-

mação jornalística?

Paulo Esteves - Estou convencido de que os romances

de Machado de Assis refletem o seu ofício de cronista. Macha-

do foi cronista durante toda a sua vida.

Pergunta - Gostaria que você comentasse a importância

do slallls social na obra de Machado de Assis, e a relação desse

tema com o chamado homem cordial.

Paulo Esteves - Uma parcela significativa da fortuna

crítica de Machado debruça-se exatamente sobre esse ponto.

Aliás, existe uma coisa curiosa a respeito de Sérgio Buarque de

Holanda. Em Raítes do Brasil, pelo menos dois ou três parágrafos

são cópias, sem citação, da crítica de Sílvio Romero a Machado

de Assis.

Uma parcela significativa da fortuna crítica de Machado

não vem da própria literatura, mas de autores que hoje classifi-



caríamos na gaveta do pensamento social brasileiro, como Sér-

gio Buarque e Raymundo Faoro. Em Raízes do Brasil, Machado

de Assis é considerado o próprio exemplar da sociedade culta,

mas atrasada, de sua época. Já Faoro dedica uma obra gigantes-

ca, de 600 páginas, ao estudo da obra machadiana, saudando-a,

para tratá-la na chave do patrimonialismo, ao passo que Sérgio

Buarque dela se apropria, chegando a citá-la literalmente, para

tratar do patriarcalismo.

Essa é uma obra muito disputada pelo pensamento soci-

al brasileiro exatamente porque permite a esses autores, vincu-

lados à sociologia e à sociologia política brasileira, refletir so-

bre a lógica da constituição do indivíduo no século XIX, seja

por meio da figura do homem cordial, de acordo com Sérgio

Buarque, seja por intermédio da idéia do estado patrimonial,

conforme Faoro, seja por meio da lógica do favor e da ideolo-

gia de segundo grau, de Roberto Schwarz.

Estou falando de obras que constituem os alicerces do

pensamento social brasileiro, e que, de alguma maneira, refle-

tem sobre a obra de Machado de Assis, buscando a lógica da

corte brasileira, lógica essa que sobreviveu, malgrado a própria

corte. O Império caiu, a sociedade da corte supostamente foi

posta abaixo, não há mais barões, marqueses, etc., mas a lógica

da corte sobreviveu no bacharelismo, segundo Sérgio Buarque,

que denuncia esse fato em sua obra. Na construção do indivÍ-

duo, a lógica do "você sabe com quem está falando?", assinala-

da por Roberto da Mata, também pode ser considerada uma

herança do medalhão machadiano. O medalhão é exatamente o

sujeito que pergunta a seu interlocutor se ele sabe com quem

está falando. Essa é a sua conduta básica. Esse fio é muito claro

e terá uma significativa repercussão sobre o pensamento social

brasileiro.

.•.

Pergunta - Sabe-se que Machado de Assis era cosmopo-

lita, um jornalista que nunca saiu do Rio de Janeiro, mas que

acompanhava bem o que ocorria a seu redor. Gostaria que co-

mentasse como ele via o Brasil e os brasileiros no concerto das

chamadas nações civilizadas. O que nos distinguia, segundo

Machado, da sociedade européia?

Paulo Esteves - Acredito que Machado de Assis percebia

uma distinção entre a sociedade de corte brasileira e a européia,

que aparece muito claramente no personagem Carlos Maria.

Todo o mecanismo de autocontenção, típico da sociedade de

corte, termina por gerar o indivíduo moderno. Somos seres que

aprendemos a nos conter diante das situações sociais. Não so-

mos guerreiros que saem pelas cidades, com espadas, matando

aqueles que nos desafiam (embora, em alguns casos, estejamos

bem próximos disso).

No caso brasileiro, o mundo que Machado descreve é

aquele em que as pessoas não se contêm em hipótese alguma.

Elas não têm o menor indício de superego. Se analisarmos o

argumento de Norbert Elias, por exemplo, veremos que o

superego é o produto de um desenvolvimento da própria lógica

da corte. Na corte brasileira, isso não existe.

Costa Lima, em um comentário à obra de Machado, de-

senvolve um argumento muito interessante, com base nas idéias

de Hans Ulrich Gumbrecht. Gumbrecht, no livro Modernização

dos sentidos, está preocupado com a relação entre a criação do

indivíduo e a imprensa, ou seja, com o impacto da reprodução

em massa de livros sobre os indivíduos modernos. Até a

invenção dos livros, a leitura era feita em praça pública. Um

sujeito ia à praça, lia determinada obra e eventualmente a

representava. Era um modelo de representação física do que

estava sendo dito. Quando se lê um livro impresso, sentado na
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poltrona de uma casa, aquilo que antes era representação física,

eventualmente representação teatral, passa a ser apenas repre-

sentação mental. O argumento de Gumbrecht é o de que aí nas-

ce o sujeito, porque este ganha em profundidade psicológica,

ao passar a representar mentalmente situações que não estão

fisicamente colocadas à sua disposição.

Costa Lima recupera o argumento de Gumbrecht de uma

maneira que considero das mais brilhantes. E se pensarmos em

uma civilização, em uma sociedade em que há livros, mas não

há leitores? Todos sabem que, durante o Império, o voto era

censitário. Com a proclamação da República, o voto passou a

ser universal para os alfabetizados. O número de eleitores dimi-

nuiu. No Rio de Janeiro, à época, os romances, inclusive os de

Machado, eram lidos em praça pública, assim como os jornais,

até mesmo os brasileiros. Isso não acontecia por não haver tira-

gem suficiente, mas porque as pessoas não sabiam ler. Existiam

livros, mas a população não era alfabetizada.

O brilhantismo de Costa Lima foi pensar o Brasil como

situado no interstício de uma civilização dos livros. Estes já

haviam sido difundidos, de modo que os sujeitos deveriam ter

profundidade psicológica para produzir a representação mental

que os livros requerem. Contudo, a lógica continua sendo a do

teatro, que é a mesma da corte. Tomando o argumento de Costa

Lima ao pé da letra, podemos dizer que não há, na sociedade

brasileira, desenvolvimento no sentido da construção de indiví-

duos autocontidos.

Pergunta - Essa desconstrução elaborada por Machado

busca atender a um apelo do público?

Paulo Esteves - Acho que sim. Costa Lima chama a es-

crita machadiana de escrita em palimpsesto. Existe uma primei-

ra camada da escrita machadiana que era "legalizada", ou seja,

as moças e os moços da corte compraziam-se com o romance,

achando que este retratava, afinal de contas, a vida deles. A ca-

mada mais abaixo do palimpsesto, a segunda camada, consiste

exatamente na crítica feroz que Machado faz à sociedade da

corte. Não se pode entender uma camada sem a outra.

Alguns autores exageram ao construírem um Machado

revolucionário, e terão problemas, pois ele tinha uma postura

absolutamente conservadora em alguns aspectos, a começar pela

Academia. Na verdade, eles constroem essa figura revolucioná-

ria porque desprezam a camada "legalizada", embora haja de

fato uma segunda camada subterrânea que, de alguma maneira,

produz uma ironia mordaz e pesada sobre a sociedade da corte

que a camada "legalizada" descreve.

Pergunta - Nossa época caracteriza-se pela ploriferação

de imagens, de situações de construção e desconstrução, de

mutação e metamorfose. Você acha que essa cena revitaliza a

leitura de Machado, considerando-se os aspectos da ironia, da

ambigüidade, da estética do mascaramento, do vazio atrás da

máscara?

Paulo Esteves - Acho que existe uma nova perspectiva

aberta para a leitura da obra de Machado, especialmente nos

últimos 15 anos. Tenho a impressão de que ocorreram duas

coisas. Em primeiro lugar, Machado deixou de ser visto como o

fundador da literatura brasileira. Lembro-me de que a Formação

da literatura brasileira, de Antonio Candido, termina em Machado

de Assis, porque com ele começaria propriamente a literatura

brasileira. O que dá novo vigor à interpretação da obra de Ma-

chado é a descoberta de que isso não é necessariamente assim.

Tal interpretação é favorecida pela descoberta da obra de

Sousândrade, feita pelos irmãos Campos, e por uma série de

releituras da obra de José de Alencar produzida nos últimos 15



anos. Então, retirar Machado do lugar de cânone favorece enor-

memente a leitura de suas obras.

Em segundo lugar, outro fator que favorece essa nova

perspectiva sobre a obra machadiana é o fato de que ela deixou

de ser objeto de uma leitura monotemática, como foi o caso de

seu aproveitamento pelo pensamento social brasileiro, de

Raymundo Faoro e Sérgio Buarque. Ela pode ser lida de diver-

sas maneiras, é polissêmica e deve ser recuperada como tal. A

minha impressão é a de que essas duas abordagens favoreceram

muito mais a releitura da obra de Machado do que propriamen-

te sua aproximação das características do mundo contemporâneo.

Parece-me que essas são as duas condições para que Ma-

chado seja realmente um clássico, e não aquele clássico utiliza-

do na escola para discutir se Capitu traiu ou não Bentinho. Se-

gundo Italo Calvino, cada geração produz uma leitura sobre uma

determinada obra, e essas leituras se acumularão, transforman-

do a obra num clássico. Machado é plenamente um clássico por

causa disso, e não porque a academia quis fazer dele um clássico.

Pergunta - Você disse que há uma ausência de reflexão

de Bentinho sobre Capitu, sendo que ele tomaria o olhar da

família de empréstimo para vê-Ia. Teria sentido pensarmos não

na ausência de reflexão e de olhar próprio, mas numa dissi-

mulação desse olhar, uma vez que Bentinho se esconde no

olhar da família e utiliza-o para traçar o perfil de Capitu que

lhe interessa?

Paulo Esteves - Sim e não. Sim, porque é um romance

em primeira pessoa. Como em um inquérito, Bentinho busca o

testemunho da família. Claro que podemos criticar o amor

romântico, cuja lógica se baseia em uma espécie de entusiasmo

e arrebatamento de um indivíduo por outro indivíduo sin-

gular, ou seja, trata-se do mito de que um indivíduo completa

o outro - ouvimos isso o tempo todo nos folhetins, nas nossas no-

velas - e de que esse amor é único.

No caso de Bentinho e Capitu, a narração de Bentinho

não nos dá nenhuma indicação desse encontro. Na verdade, o

encontro é dos olhares da família. Então, nesse sentido, digo

que sim, porque Bentinho constrói o inquérito, chamando as

testemunhas. Obviamente, é o olhar dessas testemunhas que

oferece verossimilhança - usando a expressão de Silviano San-

tiago - à história de Bentinho. Parece-me que esse personagem

não se individualizou a ponto de padecer de amor romântico,

que é sempre um padecimento. Para construir seus relaciona-

o mentos, ele ainda precisa do concurso dos olhares da sua pa-

rentela. Então, esse me parece um ponto-chave. Ele indicia as

testemunhas que lhe são favoráveis, que corroboram a sua his-

tória. Por outro lado, essas testemunhas são constitutivas do

próprio Bentinho, de sua história.

Bento não existe fora do olhar das testemunhas que o

constituem; esse é o ponto. Não é o olhar de Capitu que o cons-

titui, mas esses outros olhares. É o olhar de Desdêmona que

constitui Otelo, mas não é o olhar de Capitu que constitui

Bentinho. Aliás, Bentinho nem sequer sabe interpretá-lo; lem-

bre-se de que "olhos de cigana oblíqua e dissimulada" não é

uma frase de Bentinho, mas de José Dias.

Pergunta - Então, você não vê Bentinho no papel de

Otelo?

Paulo Esteves - Esse é o argumento de Helen Caldwell.

Para mim, ele foi estruturador, porque, a partir da compreensão

do que ocorreu com Otelo, segundo Helen Caldwell, pude esta-

belecer uma diferença no que diz respeito a Bentinho.

Pergunta - Que resposta você acha que a obra de Macha-

do de Assis pode oferecer ao nosso tempo? Por outro lado, o



que toda uma geração de críticos e historiadores, a exemplo de

Roberto Schwarz e Raymundo Faoro, buscava na obra

machadiana?

Paulo Esteves - Na década de 1970, havia alguns scripts
muito bem traçados. Hoje, entretanto, há uma ausência de

scripts, ou seja, há um niilismo absoluto. Em um mundo assim,

como pensar a constituição do se!/? Essa foi a minha pergunta

dirigida à obra de Machado. Ele teria alguma coisa a dizer a

respeito da constituição do se!/. da construção da autopoiesis?
A segunda questão é mais fácil. É possível diferenciar

quatro vertentes, que se desdobram. A crítica de Sílvio Romero

à obra de Machado é negativa, pois a considera um arremedo

da literatura francesa. Uma segunda vertente, representada por

Antonio Candido e Sérgio Buarque, relaciona-a com o pensa-

mento social brasileiro.

Uma terceira vertente é formada por Caio Prado e

Roberto Schwarz. Trata-se de uma historiografia de vertente

marxista, que olhará para Machado com esse instrumental. Por-

tanto, encontrará em sua obra a luta de classes ou a ausência

dela, o que constituía o grande debate da década de 1950. Parece-

me que o que dá sustentação à obra de Schwarz é a Formação do
Brasil contemporâneo, de Caio Prado Júnior. Acho que os dois estão

claramente relacionados.

Uma quarta vertente pode ser encontrada nas obras de

Silviano Santiago e Luiz Costa Lima. É uma crítica literária mais

preocupada com o texto e com a relação deste com o contexto.

É uma crítica mais rigorosa, especialmente o texto de Costa

Lima sobre o palimpsesto machadiano. A crítica de Silviano

Santiago é a dos estudos culturais. Ele afirma que Machado te-

ria a síndrome de Nabuco, porque seu olhar está voltado para o

outro lado do Atlântico.

~-----

São essas as principais vertentes da crítica machadiana.

Eu não as colocaria em gerações distintas, pois, ao fazê-lo, per-

demos as continuidades, que são relevantes.

Pergunta - Você encontrou a resposta para o problema

da constituição do self na obra de Machado?

Paulo Esteves - Encontrei essa resposta na crônica

machadiana e naquilo que denominei "escritura diária". Creio

que esse é o grande legado de Machado, e isso está em Memorial
de Aires, romance pouco lido, mas decisivo para o encontro de

uma forma de escritura que não seja autobiografia a posteriori,
ou seja, relato autobiográfico que recupera toda a história do

indivíduo, oferecendo-lhe um sentido.

Essa é a indicação oferecida por Machado de uma cons-

trução distinta do se!/. que tem uma base claramente niilista.

Não há nenhuma afirmação de um telos, de um dever ser. Não é

uma escrita normativa em hipótese alguma, mas uma escrita

que se constrói a cada dia, como nas páginas de um diário.
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Geologia do Brasil:
o sertão épico de Euclides da Cunha

Marcus Vinicius de Freitas

Tenho dedicado boa parte da minha carreira acadêmica a

estudar viajantes no Brasil, brasileiros e estrangeiros, do século ~

XVI até hoje. Em meu doutorado, pesquisei a obra de Charles

Frederick Hartt, um naturalista do século XIX, pouco conheci-

do, que viveu por muitos anos no Brasil. Hartt era geólogo, e é

considerado o avô da geologia brasileira; um de seus alunos,

Orville Derby, é visto como o pai. Foi por meio deles que me

aproximei de Euclides da Cunha.

Além de geólogo, Charles Hartt era antropólogo e

etnólogo - estudou a cerâmica indígena -, pianista - compunha

e tocava -, e também desenhista e pintor. Era, enfim, um da-

queles homens do Renascimento em pleno século XIX, época

que ainda comportava esse tipo de figura - especialmente os

naturalistas viajantes tinham esse perfil. Hartt chegou a escre-

ver uma gramática do tupi, o que mostra que ele tinha interes-

ses muito variados. Um de seus legados para o país foi o pupilo

Orville Derby, que, tendo vivido aqui durante 30 anos, tornou-

L _



------------------z------------------------------

___________ ~l... _

se o pai da geologia brasileira. Como Hartt, Derby também

morreu no Brasil.

A geologia tem grande importância em Os sertões. Na ver-

dade, várias ciências são importantes na obra de Euclides da

Cunha. Os leitores, porém, tendem a voltar a sua atenção para a

Guerra de Canudos, em virtude de sua dinâmica da aventura, ,
da dimensão ficcional que aparece na construção dos caracteres

e das personagens do livro, e às vezes se esquecem do aspecto

científico, que é também muito importante na obra.

Faço essa introdução para dizer que cheguei a Euclides

da Cunha como um viajante. Entre muitas outras coisas, ele

pode ser considerado também um viajante. Os sertões são um

livro de história, de sociologia, de ciência, um estudo estético

da natureza brasileira; alguns autores o consideram um texto

literário. Mas na sua gênese, na sua fundação, é também um

texto de viagem. É muito difícil, na verdade, enquadrar essa

obra em uma perspectiva fixa de gênero. Por esse motivo, não

vou ater-me aqui a uma abordagem específica; procurarei apre-

sentar uma variedade de leituras possíveis de Os sertões.

Ler Os sertões é uma experiência impressionante. Trata-se

de um texto que nos toma; penso, até, que merece ser lido em

voz alta - há nele uma dimensão épica fundamental. Em certos

momentos, não entendemos exatamente o que ali se diz; o

vocabulário é precioso demais, excessivo. Mas, tal como em

poesia, no texto de Euclides - a princípio, de prosa sociológica

- a localização de uma palavra é, às vezes, mais importante que

seu sentido; a ambiência sonora e vocabular pode ter mais im-

portância do que o significado, em razão do fluxo estilístico.

Euclides tinha grande atração pela estilística.

Euclides da Cunha nasceu em 20 de janeiro de 1866, em

Cantagalo, no Rio de Janeiro. Em 1869, com três anos de idade,

perde a mãe. A partir daí, muda de casa muitas vezes: depois de

morar com vários tios, passa a viver com os avós, na Bahia, por

volta de 1877 e 1878, quando tinha 11 ou 12 anos. A questão

familiar sempre foi turbulenta em sua vida.

Euclides não é da aristocracia, mas de um estrato social

mais baixo. Para quem não era dono de terras, grande comer-

ciante ou filho de gente abastada, o caminho para a mobilidade

social, a partir da década de 1870, era a carreira militar. A partir

da Guerra do Paraguai, de 1865 a 1870, o Exército brasileiro,

até então muito precário, começa a estruturar-se e passa a

captar jovens exatamente da sua faixa social. A Escola Mili-

tar oferecia uma formação técnica, bem diferente daquela

bacharelesca e aristocrática de outras escolas. Assim, Euclides

da Cunha ingressou na Escola Militar em 1886, com 20 anos

de idade, e teve acesso a uma formação de vanguarda política e

social.

No final de 1888, entretanto, após dois ou três anos de

Escola Militar, foi expulso da instituição, por um motivo nada

banal. Ainda estávamos no governo imperial, e o Exército bra-

sileiro era a vanguarda do movimento republicano. Não é por

acaso que exatamente os marechais Deodoro da Fonseca e, de-

pois, Floriano Peixoto fundam a República. Em 1888, diante do

ministro da Guerra, Tomás Coelho, que, em visita à Escola

Militar, passava em revista a tropa de recrutas, Euclides sai da

formação e quebra o espadim, o símbolo da filiação à institui-

ção. Euclides era um sujeito irascível; ele mesmo se considerava

neurastênico, de compleição psíquica muito complicada.

Aquele era, evidentemente, um ato republicano, um

protesto contra o Império, e Euclides é expulso do Exército.

Desde os tempos de colégio, no Rio de Janeiro, ele fora influen-

ciado, assim como toda uma geração de jovens oficiais, pelas
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idéias do grande ideólogo da República no Brasil, Benjamin

Constant, seu professor na Escola Militar.

Rompida a possibilidade de ascensão social pelo Exérci-

to, Euclides volta-se para a carreira a que se dedicará ao longo

da vida - a de escrever para jornal. Começa escrevendo para

A Província de s. Paulo e, depois, para outros jornais. Seu traba-

lho mais importante, porém, foi a redação de 26 crônicas,

publicadas em 1897, para o jornal O Estado de S. Paulo, que cons-

tituiriam boa parte de Os sertões.

Em 15 de novembro de 1889, a República é proclamada,

e quatro dias depois Euclides é reintegrado ao Exército. Sua

reintegração é uma demonstração de que o ato pelo qual fora

expulso era pró-republicano. Em 1890, casa-se com Ana da

Cunha, a D. Saninha, que tantos problemas lhe trouxe. Euclides

será assassinado pelo amante da mulher, o mesmo que matará,

mais tarde, o ftlho do escritor, que tentava vingar a morte do pai.

Euclides completa, em 1891, o curso na Escola Superior

de Guerra, tornando-se engenheiro militar. Em 1892, tenta, pela

primeira vez, ser professor, um dos seus grandes interesses na

vida. Começa a trabalhar como professor auxiliar na Escola

Militar. Tinha gosto pela carreira docente; algumas vezes ten-

tou concursos na Escola Politécnica, mas não conseguiu apro-

vação. Essa foi uma de suas frustrações. Outra foi a tentativa

malograda de ser deputado, nos primeiros anos da República.

A carreira no Exército torna-se, aos poucos, um peso para

Euclides. Ele acreditava na instituição como vanguarda da civi-

lização, como vanguarda técnica - a formação em engenharia

militar da Escola Técnica do Exército era superior à de qual-

quer outra escola no Brasil naquele momento -, mas vai-se de-

sencantando com a República, com o processo ditatorial de

Floriano Peixoto.

-._---

Em 1893, pede ao governo Floriano para colocá-lo à dis-

posição do Ministério da Viação e engaja-se no trabalho da

Estrada de Ferro Central do Brasil, a fim de aprimorar-se como

engenheiro. Em 1895, é agregado ao Estado-Maior, com 1a clas-

se, mas já está desencantado com a função. Pede reforma em

1896 e passa à vida civil, ingressando na Superintendência de

Obras Públicas de São Paulo. Nesse trabalho, terá encontros

com Orville Derby - que em 1885 havia fundado a Comissão

Geográfica e Geológica de São Paulo - e com Teodoro Sampaio,

outro geólogo muito importante.

Em março de 1897, Euclides da Cunha publica em

O Estado de s. Paulo um artigo que dá início à grande mudança

de sua vida. O título é "A nossa Vendéia", termo que se

refere a uma rebelião de camponeses no sul da França no

final do século XVIII. O artigo é sobre o movimento de

Canudos, que havia começado no final de 1896, quando

Antônio Conselheiro ameaçou invadir Juazeiro. Por causa

do artigo, o dono do jornal, Júlio de Mesquita, convida

Euclides a ir como enviado especial ao campo de ação, per-

to de Monte Santo, no interior da Bahia, onde ocorria a re-

belião que o Exército e o governo da Bahia não conseguiam

controlar.

Euclides vai para a Bahia em julho de 1897 e chega a

Salvador no início de agosto. As anotações dessa viagem são

publicadas em forma de artigos no jornal. Chega a Canudos em

16 de setembro e permanece na região durante três semanas,

tempo suficiente para redirecionar completamente a sua vida.

Retorna a Salvador em 9 de outubro, com a certeza de que es-

creveria um livro com o título "A nossa Vendéia". Em 1898,

publica alguns excertos em O Estado de s. Paulo, e o nome Os sertões

começa a aparecer.



No início de 1899, outro evento importante ocorre na

vida de Euclides. Em virtude do trabalho na Comissão de Via-

ção e Obras da Superintendência de Obras Públicas, ele é man-

dado para São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo, para

reconstruir uma ponte derrubada numa enchente. Passa quase

dois anos na cidade, em uma espécie de retiro, recuperando a

ponte e construindo um livro, ou recuperando o livro e cons-

truindo a ponte. A ponte é o livro, e o livro é a ponte. Na verda-

de, um é metáfora do outro.

Por causa da ponte, Euclides teve de fazer muitos estu-

dos de geologia e novos contatos com Teodoro Sampaio. Esses

contatos foram frutíferos também para o livro: no começo de

Os sertões, há um mapa do Brasil e outro da Bahia, desenhados

a partir dos trabalhos de Teodoro. Em maio de 1900, ele termina o

livro e, pouco depois, a ponte, inaugurada em maio de 1901.

Euclides tem alguma dificuldade para editar o livro. Ain-

da morando em São José do Rio Pardo, deixa-o na redação de

O Estado de S. Paulo. Quando volta, seis meses depois, o materi-

al está no mesmo lugar em que o deixou; ninguém havia se inte-

ressado por ele. Por intermédio de amigos no Rio de Janeiro e da

Casa Laemmert, consegue fazer um acordo para publicá-lo.

Os sertões é publicado, afinal, em dezembro de 1902.

Algo espantoso acontece: em fevereiro de 1903, a primeira edi-

ção está esgotada; sete meses depois, Euclides é eleito para a

Academia Brasileira de Letras. Em 1902, ele não é nada como

escritor; no final do ano seguinte, é membro da Academia Bra-

sileira de Letras.

Em 1904 e em 1905, Euclides participa de uma comissão

de reconhecimento do curso do rio Purus, na Amazônia. Abre-

se para ele outra frente de trabalho. Ele tinha a intenção de

escrever um livro grandioso sobre a Amazônia: tomou muitas

~----
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notas, esboçou capítulos, mas não teve como organizá-los em

livro. Só deixou duas obras: Os sertões e uma coletânea de artigos

intitulada .A margem da história, publicada depois de sua morte. Em

agosto de 1909, foi assassinado pelo amante da mulher.

O percurso biográfico de Euclides mostra que suas áreas

de atuação eram muito variadas: atividade docente e carreira

militar; trabalhos como engenheiro, jornalista, escritor e estudi-

oso do rio Purus. Essa multiplicidade de interesses talvez seja,

também, o fator mais importante no livro Os sertões.

Por que, afinal, o livro teve tanto êxito? No que se refere

à documentação sobre a Guerra de Canudos, Os sertões, tendo

sido publicado cinco anos depois da ocorrência dos fatos, não

trouxe nada de novo. Quando Euclides chegou ao arraial de

Canudos, a guerra já estava basicamente decidida. O Exército já

havia preparado a arremetida final sobre o povoado, e ele não

teve tempo de coletar nenhum documento específico. Vários

artigos e livros com perspectivas diferentes sobre o episódio já

haviam sido publicados em 1897, 1898 e 1899.

Com relação aos aspectos historiográficos, o sucesso tam-

bém não se justificaria, pois o livro não era muito rigoroso: há

uma quantidade incrível de fatos, datas e nomes errados. Euclides

teve várias oportunidades de corrigi-los, em edições sucessivas,

mas ele revia apenas vírgulas, advérbios, substantivos, frases,

períodos. Havia um encantamento com a língua, e ele não se

preocupava com os dados.

O livro também não teria feito sucesso pelas formula-

ções histórico-sociológicas que apresentava. A proposição de

que a história é uma luta das raças não é uma idéia inédita. Foi

extraída das teorias sociológicas que circulavam naquela época,

entre elas a de Raimundo Nina Rodrigues, consultado por

Euclides.



o que explicaria, então, o sucesso do livro?

O primeiro grande reconhecimento que Euclides da Cunha

obtém vem do campo das Letras, não das ciências sociais ou de

outras áreas do saber por que tinha interesse; resulta do elemento

estético, estilístico, tão importante em seu livro. A Ac:;tdemia

Brasileira de Letras, fundada menos de uma década antes, foi a

primeira a reconhecer o valor de Euclides da Cunha; somente

depois, ao longo do tempo, a riqueza de seu texto foi descober-

ta por historiadores, sociólogos, antropólogos e pesquisadores

das mais diversas áreas.

A fortuna de O.r .rerldú vem exatamente do fato de que

vários pontos de vista se cruzam no livro, o que o torna uma

súmula de gêneros. O texto tem uma estrutura épica; apresenta

a idéia de fundação de um povo. Há na narrativa uma dimensão

trágica, extremamente dramática - a idéia da guerra como espe-

táculo é importantíssima em Euclides da Cunha. E há incursões

líricas significativas. Todos os três gêneros fundadores das poé-

ticas literárias (o épico, o dramático e o lírico) estão, portanto,

presentes em O.r .rerlrle.r.Há ainda as dimensões histórica, socio-

lógica e antropológica, montadas a partir de um arcabouço

lingüístico e estilístico. Talvez seja exatamente esse elemento

estético que dá ao texto de Euclides um caráter encantatório.

Berthold Zilly, autor que se tem dedicado muito à obra

de Euclides da Cunha, escreveu uma frase lapidar sobre o su-

cesso de O.r .rer/oe.r. "A coerência intelectual e ideológica, que é

indispensável num livro didático ou acadêmico, é substituída

pela coerência estética e estilística"!. Quando foi publicado, o

livro recebeu muitas críticas de historiadores, geólogos e

geógrafos. Já no início da obra, Euclides comete o erro de men-

'ZILLV, 1998, p. 16.

--.•------

cionar um planalto brasileiro. A metáfora do sertão que vira

mar no interior da Bahia, fundamental no texto, também foi

exposta tecnicamente de maneira errada. Mas esses erros têm

uma intenção estética. O elemento estético e a trama estilística

é que vão dar sustentação ao livro.

Um investimento tão grande na dimensão estética do texto

acaba remetendo a uma tese de Roger Bastide, estudioso fran-

cês que trabalhou na Universidade de São Paulo. Segundo ele,

os autores românticos brasileiros Oosé de Alencar, Gonçalves

Dias, etc) e os autores modernos (Mário de Andrade, Oswald

de Andrade, Manuel Bandeira, Drummond, entre outros) eram

aristocratas, ainda que muitas vezes decaídos. Drummond fala

dessa aristocracia decadente, diz que é um "fazendeiro do

ar". A fazenda agora é pura memória. Os seus antepassados

eram aristocratas da terra, como também o eram os filhos

da geração romântica. A geração realista, aquela que histo-

ricamente está entre os românticos e os modernos, não é com-

posta de aristocratas, mas de meninos pobres que têm que subir

na vida por conta própria, e uma das formas dessa ascensão

social é a literatura.

Os escritores do final do século XIX e início do século

XX têm mania de escrever difícil. Uma característica comum a

Machado, Euclides, Bilac e mesmo Augusto dos Anjos é que

todos eles são escritores de situação social baixa que ascendem

pelo requintado exercício da língua. O exemplo de Machado de

Assis é o mais claro. Machado era um mulato pobre que se trans-

formou em aristocrata exatamente pela literatura.

A observação de Bastide oferece elementos para enten-

der por que em Euclides da Cunha o culto da linguagem é o

centro do texto. Ele releva deslizes históricos, equívocos geo-

gráficos, mas não deixa passar nenhum erro de concordância;

______________________________l _
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emprega construções latinizadas e eruditas. Euclides sente-se

vanguarda por buscar a ascensão social na Escola Militar. Para

ele, o Exército seria a vanguarda da civilização, porque traz a

técnica e também a filosofia positivista. Euclides também con-

sidera vanguarda ir a Canudos entender por que aquele povo

não é civilizado, já que o papel do Exército, no seu modo de

ver, é difundir a civilização. O seu grande choque será o de

constatar que a civilização não estava do lado do Exército, que

a barbárie havia tomado conta de todos. Fica impressionado

com a degola dos presos, as cenas de matança dos últimos pri-

sioneiros, que são mulheres, velhos e crianças. O papel da van-

guarda seria exatamente trazer aqueles irmãos brasileiros para a

civilização, mas o que o Exército fez foi destruir.

Para Euclides, uma ação de vanguarda deveria combinar

a formação técnico-científica, que recebeu no Exército, com o

requinte lingüístico, que parece ser característica da sua gera-

ção. Ele procura, então, um consórcio entre a ciência e a arte

em Os sertões. A ciência só pode ser ciência e cumprir o seu

papel se for apresentada de forma artística. Por outro lado, a

dimensão estética não tem valor nenhum se não for acompa-

nhada de uma atitude científica e transformadora da sociedade

brasileira.

O livro de Euclides revela de maneira terrível a contradi-

ção entre um Brasil do sertão e um Brasil do litoral- uma con-

tradição que se dá no espaço, mas também no tempo, e opõe o

país que quer modernizar-se ao país esquecido, atrasado. O mo-

vimento de Canudos começa em outubro de 1896, mas, na ver-

dade, tem raízes profundas no tempo de formação da socieda-

de do sertão nordestino, um conluio de miséria, fanatismo e

abandono de populações pelo Estado. Canudos revela para a

historiografia um Brasil para o qual ninguém estava olhando.

-

André João Antonil já dizia, no século XVII, que os bra-

sileiros eram como caranguejos - ficavam nas costas do país

olhando para a Europa e deixavam o interior abandonado. Os

viajantes é que colocam o dedo nessa ferida. O naturalista

Charles Hartt disse que era mais fácil ter notícias do interior da

China do que saber o que estava acontecendo a 200km do Rio

de Janeiro.

O termo geralmente usado para explicar o episódio de

Canudos é messianismo - um movimento impulsionado por

um líder que prega que o mundo melhorará no dia em que o

Messias voltar. Na verdade, o messianismo no Brasil não come-

çou em Canudos, mas muito antes, no século XVI, com a pró-

pria colonização. A partir do século XVII, há a influência do

sebastianismo, forma que o messianismo tomou da cultura por-

tuguesa.

O messianismo vai arraigar-se na cultura nordestina pela

crença na figura de um "salvador", que pode pertencer a uma

outra vida, mas, às vezes, manifesta-se também nesta vida. Nes-

se cenário, a presença do beato é muito forte. Vários beatos

surgiram durante o século XIX no interior do Nordeste, e An-

tônio Conselheiro é um deles.

A figura de Antônio Conselheiro provoca, ao longo do

século XX, muitas leituras. Walnice Nogueira Galvão, uma es-

tudiosa de Euclides da Cunha, dirá que existem dois grupos

antagônicos de intérpretes do episódio de Canudos e de Os ser-

tões: os conselheiristas e os euclidianos. Os conselheiristas são

baianos e estão ligados, sobretudo, à figura de José Calasans,

estudioso que se dedicou mais ao movimento de Canudos que

ao texto de Euclides. Outro estudioso pertencente a essa linha,

que analisou o movimento de Canudos sob a perspectiva políti-

ca, foi Marco Antônio Villa. De maneira geral, os conselheiristas



não gostam muito de Euclides, porque o consideram um repre-

sentante da elite. Pensam que a postura dele é reacionária. Do

outro lado, estão os euclidianos, em sua maioria paulistas. São

estes os que participam da semana euclidiana de São José do

Rio Pardo, evento em que se discute, sobretudo, a figura de

Euclides da Cunha.

Antônio Maciel, o beato Conselheiro, será então o pivô

em torno do qual o messianismo latente na região de Canudos

tomará uma forma concreta. No final de 1896, ele havia com-

prado, na cidade de Juazeiro, madeira para o arraial que estava

construindo, local para onde afluía gente de todo tipo - traba-

lhadores expulsos da terra, facínoras, pessoas sem ocupação.

Ao que parece, a madeira não foi entregue; Antônio Conselhei-

ro ameaçou então invadir a cidade.

Nos meses de outubro e novembro de 1896, o juiz de

Direito de Juazeiro pede, na Cidade da Bahia, um destacamento

para combater a ameaça de invasão, e são enviados 100 solda-

dos para o local, sob o comando de Manuel Pires Ferreira, a fim

de resolver o problema. Os soldados são rapidamente

rechaçados, em um lugarejo chamado Uauá.

Ainda em novembro, o governo decide enviar um des-

tacamento maior, que não seria ainda uma expedição regu-

lar, como também não o fora a primeira. O segundo desta-

camento, liderado por Febrônio de Brito - conhecemos as

. expedições de acordo com o nome do seu comandante -,

segue com 200 praças, recebe mais 100 e, depois, outros,

que se agregam a eles, totalizando 543 soldados, 14 oficiais

e três médicos. Em dezembro, a expedição chega ao arraial

de Canudos e, em janeiro, bate em retirada, depois de três

violentos combates. Em fevereiro, a notícia chega ao Rio de

Janeiro.

--p-----

No começo da República, é fundamental para o governo

rechaçar qualquer questionamento à sua autoridade. Aquele

movimento, exatamente pelo seu caráter messiânico, parecia ser

não civilizado e contrário aos ideais laicos da República, deven-

do, por isso, ser reprimido.

O Exército envia então uma expedição, com 1.300 ho-

mens, sob o comando de Moreira César. Os lances da derrota

dessa expedição, em março de 1897, são narrados por Euclides

de maneira absolutamente épica, como a morte de Moreira César

e a tentativa malograda de fuga do Coronel Tamarindo, seu subs-

tituto, que também é morto. Outro momento forte do texto é a

descrição da cena em que os soldados batem em retirada sob

vaias. Há, aí, uma dimensão absolutamente teatral.

A quarta expedição começa a ser montada em abril de 1897.

Essa é a expedição Artur Oscar, que tem seis brigadas, duas

colunas e 4.500 homens, aos quais, depois, são agregadas outras

brigadas e colunas. A partir de agosto de 1897, o próprio coman-

dante das Forças Nacionais, o ministro da Guerra, marechal

Carlos Bittencourt, vai para o local com mais duas brigadas.

Trabalhando com duas colunas vindas de direções diferentes,

as tropas conseguem chegar ao local. Ocorre um impressionante

e absurdo massacre. Jagunços e moradores não tinham estrutura

para enfrentar os canhões Krupp, não havia como enfrentar o

Exército.

São esses os eventos fundamentais narrados em Os sertões .

O que primeiro nos chama a atenção no livro é a sua

organização. Dividido em três partes, "A terra", "O homem" e

"A luta", há entre elas uma relação de necessidade, causalidade,

conseqüência imediata e antecipação. Uma parte antecipa a ou-

tra. Essa terra e esse homem só poderiam levar àquela luta. Cada

parte sucessiva do texto redobra as outras.



o texto começa com uma descrição sobre o planalto cen-

tral do Brasil, que "desce, nos litorais do Sul, em escarpas

inteiriças, altas e abruptas. Assoberba os mares; e desata-se em

chapadões nivelados pelos visas das cordilheiras marítimas,

distendidas do Rio Grande a Minas"2.

Depois de sobrevoar o mapa do Brasil, o narrador dimi-

nUI a escala, gradativamente, para colocar o homem diante

daquela natureza terrível. O conflito está previsto no próprio

plano dessa natureza. A história geológica do lugar prenuncia

a história social e a luta que ali se desenrolariam, exatamente

porque aquela natureza é de contrastes e não se desenvolveu

totalmente. Portanto, mergulhar no interior do Brasil será, de

algum modo, como mergulhar no próprio interior da terra.

Para exemplificar como aquilo que se lê no plano da ter-

ra ou da geologia também é lido no plano dos homens e da luta,

destacarei algumas passagens do texto. Na primeira, Euclides

fala da dificuldade da expedição para atravessar a caatinga. O

arraial de Canudos fica perto de um lugar chamado Monte San-

to, no interior da Bahia, na beira de um riacho intermitente, o

Vaza-Barris, local de acesso realmente muito difícil. Hoje, a água

cobriu todo o arraial.

Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que
a de uma estepe nua.
Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte
largo e a perspectiva das planuras francas.
Ao passo que a caatinga o afoga; abrevia-lhe o olhar; agride-
o e estonteia-o; enlaça-o na trama espinescente e não o atrai;
repulsa-o com as folhas urticantes, com o espinho, com os
gravetos estalados em lanças; e desdobra-se-lhe na frente lé-
guas e léguas, imutável no aspecto desolado: árvores sem fo-

2CUNHA, 2000, p. 11.
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lhas, de galhos estorcidos e secos, revoltos, entrecruzados,
apontando rijamente no espaço ou estirando-se flexuosos pelo
solo, lembrando um bracejar imenso, de tortura, da flora ago-
nizante ...
Embora esta não tenha as espécies reduzidas dos desertos -
mimosas tolhiças ou eufórbias ásperas sobre o tapete das
gramíneas murchas - e se afigure farta de vegetais distintos,
as suas árvores, vistas em conjunto, semelham uma só famí-
lia de poucos gêneros, quase reduzida a uma espécie invariá-
vel, divergindo apenas no tamanho, tendo todas a mesma
conformação, a mesma aparência de vegetais morrendo, quase
sem troncos, em esgalhos logo ao irromper do chão. É que
por um efeito explicável de adaptação às condições estreitas
do meio ingrato, evolvendo penosamente em círculos estrei-
tos, aquelas mesmo que tanto se diversificam nas matas ali se
talham por um molde único. Transmudam-se, e em lenta
metamorfose vão tendendo para lirnitadíssirno número de
tipos caracterizados pelos atributos dos que possuem maior
capacidade de resistência.
Esta impõe-se, tenaz e inflexível.
A luta pela vida, que nas florestas se traduz como uma ten-
dência irreprimível para a luz, desatando-se os arbustos em
cipós, elásticos, distensos, fugindo ao afogado das sombras e
alteando-se presos mais aos raios do Sol do que aos troncos
seculares - ali, de todo oposta, é mais obscura, é mais origi-
nal, é mais comovedora.3

A frase de Euclides, como a caatinga, é flexuosa e agoni-

zante; há uma verdadeira paixão pelos adjetivos. O artifício uti-

lizado pelo escritor é embalar as pessoas com o encantamento

da sentença retorcida, para falar da caatinga retorcida. Essa des-

crição está inserida na primeira parte do livro: "A terra". Mais

adiante, já no meio de "A luta", Euclides afirma que as matas,

às vezes, ajudam os combatentes a plantar as suas tocaias, e

apresenta uma cena de guerra:

3CUNHA, 2000, p. 46.47.



Ao passo que as caatingas são um aliado incorruptível do
sertanejo em revolta. Entram também de certo modo na luta.
Armam-se para o combate; agridem. Trançam-se, impene-
tráveis, ante o forasteiro, mas abrem-se, em trilhas multívias,
para o matuto que ali nasceu e cresceu.
E o jagunço faz-se o guerrilheiro-tugue, intangível...
As caatingas não o escondem apenas, amparam-no.
Ao avistá-las, no verão, uma coluna em marcha não se sur-
preende. Segue pelos caminhos em torcicolos, aforradamente.
E os soldados, devassando com as vistas o matagal sem fo-
lhas, nem pensam no inimigo. Reagindo à canícula e com o
desalinho natural às marchas, prosseguem envoltos no vozear
confuso das conversas travadas em toda a linha, virguladas
de tinidos de armas, cindidas de risos joviais mal sofreados.
É que nada pode assustá-los. Certo, se os adversários impru-
dentes com eles se afrontarem, serão varridos em momentos.
Aqueles esgalhos far-se-ão em estilhas a um breve choque
de espadas e não é crível que os gravetos finos quebrem o
arranco das manobras prontas. E lá se vão, marchando, tran-
qüilamente heróicos ...
De repente, pelos seus flancos, estoura, perto, um tiro ...
A bala passa, rechinante, ou estende, morto, em terra, um
homem. Sucedem-se, pausadas, outras, passando sobre as
tropas, em sibilos longos. Cem, duzentos olhos, mil olhos
perscrutadores volvem-se, impacientes, em roda. Nada vêem.
Há a primeira surpresa. Um fluxo de espanto corre de uma a
outra ponta das fileiras.
E os tiros continuam raros, mas insistentes e compassados,
pela esquerda, pela direita, pela frente agora, irrompendo de
toda a banda.
Então estranha ansiedade invade os mais provados valentes,
ante o antagonista que vê e não é visto. Forma-se celeremente
em atiradores uma companhia, mal destacada da massa de
batalhões constritos na vereda estreita. Distende-se pela orla
da caatinga. Ouve-se uma voz de comando; e um turbilhão
de balas rola estrugidoramente dentro das galhadas ...
Mas constantes, longamente intervalados sempre, zunem os
projéteis dos atiradores invisíveis batendo em cheio nas fileiras:

4CUNHA. 2000. p. 240-241.

Como se vê, a caatinga torna-se parte da luta. São 250

páginas entre uma passagem e outra, e elas estão ligadas. Esse é

um procedimento recorrente no texto, premeditado. Trata-se

de um recurso estilístico clássico; está em Homero. Na I1íada,

quando Aquiles luta, o rio e a natureza estão lutando junto com

ele. Aqui acontece a mesma coisa. A caatinga não apenas es-

conde o jagunço, ampara-o. A idéia de que o jagunço é um pro-

duto do seu meio, o fato de ele estar absolutamente adaptado

ao seu meio são dados fundamentais para a compreensão do

texto de Euclides.

Do mesmo modo, na primeira parte do livro, Euclides

descreve o cacto cabeça-de-frade encontrado na paisagem, um

cacto achatado, com a base avermelhada, como uma cabeça

cortada. No final do livro, descreve as cabeças dos jagunços

cortadas, ensangüentadas, como. se fossem os cactos. O cacto

remete à cabeça do jagunço, a cabeça do jagunço remete ao

cacto. Há, portanto, uma idéia de antecipação e de correlação,

absolutamente necessária, entre as partes do livro.

Os leitores tendem a gostar mais dos eventos e das se-

qüências da parte final, em que se fala da luta: a marcha, a batalha,

o desfiladeiro, os tiros. Mas é na parte inicial, em que se fala da

terra, que aparecem algumas das metáforas fundamentais do texto.

As metáforas geológicas de Os sertões foram analisadas

por José Carlos Barreto de Santana, historiador e geólogo da

Bahia. Euclides estudou geologia brasileira nos manuais de

Emmanuel Liais, de Charles Hartt e de Orville Derby. Logo no

começo do livro, afirma que o mundo que ali se abre é uma

terra ignota, desconhecida, como se não pudesse ser caracteri-

zada do ponto de vista geológico. As primeiras impressões que

se tem daquele lugar, quando ele apresenta a paisagem a cami-

nho de Monte Santo, remetem a um grande fundo de mar:
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Deste modo, por qualquer vereda, sucedem-se acidentes pou-
co elevados mas abruptos, pelos quais tornejam os caminhos,
quando não se justapõem por muitas léguas aos leitos vazios
dos ribeirões esgotados. E por mais inexperto que seja o
observador, ao deixar as perspectivas majestosas, que se des-
dobram ao Sul, trocando-as pelos cenários emocionantes
daquela natureza torturada, tem a impressão persistente de
calcar o fundo recém-sublevado de um mar extinto, tendo
ainda estereotipada naquelas camadas rígidas a agitação das
ondas e das voragens.5

Parece que se vê na própria terra a marca que as ondas

deixaram no fundo desse mar extinto. Depois de chamar isso

de "um sonho de geólogo", Euclides continua:

É uma sugestão empolgante.
Vai-se de boa sombra com um naturalista algo romântico,
imaginando-se que por ali turbilhonaram, largo tempo, na
idade terciária, as vagas e as correntes.
Porque, a despeito da escassez de dados permitindo uma
dessas profecias retrospectivas, no dizer elegante de Huxley,
capaz de esboçar a situação daquela zona em idades remotas,
todos os caracteres que sumariamos reforçam a concepção
aventurosa.
Alentam-na ainda: o estranho desnudamento da terra; os ali-
nhamentos notáveis em que jazem os materiais fraturados,
orlando, em verdadeiras curvas de nível, os flancos de serra-
nias; as escarpas dos tabuleiros terminando em taludes a pru-
mo, que recordam falaises; e, até certo ponto, os restos da
fauna pliocena, que fazem dos caldeirões enormes ossuários
de mastodontes, cheios de vértebras desconjuntadas e parti-
das, como se ali a vida fosse, de chofre, salteada e extinta
pelas energias revoltas de um cataclismo.6

Conselheiro diz que o sertão vai virar mar; Euclides diz

que o sertão já foi mar. Antônio Conselheiro está certo; a seta

SCUNHA, 2000, p. 27.

6CUNHA, 2000, p. 27-30.
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do tempo é que está errada. A sua profecia é retrospectiva, está

no passado. O beato é o homem de uma época vivendo em

outra; está deslocado no tempo e por isso inverte a sua seta. O

sertão não vai virar mar; ele já foi mar.

Para a descrição da paisagem como um fundo de mar,

Euclides baseou-se em Emmanuel Liais, cujas idéias circulavam

entre alguns naturalistas da época. Louis Agassiz, geólogo suÍ-

ço-americano que foi professor de Charles Hartt e esteve no

Brasil em 1866, afirmava que um grande mar teria ocupado toda

aquela área do Nordeste brasileiro que hoje é o semi-árido. Es-

tudos posteriores mostraram que realmente houve água ali, mas

água doce. Não se tratava exatamente de um mar.

Euclides da Cunha já sabia disso, mas insistia na hipóte-

se da preexistência do mar, porque ela tinha uma função em sua

obra. Ora, se aquela terra foi mar, e o Conselheiro afirma que

será mar, pode-se dizer que ele é um representante dessa era e

desse mundo desconhecidos. Parece que Euclides está, desde o

princípio, justificando a existência daqueles homens, daquele

discurso e daquela fala naquele lugar.

Outra metáfora geológica criada por Euclides da Cunha

é a de que o homem brasileiro é uma mistura; sua formação

seria comparável à dos metais no fundo da terra: "Rocha viva ...

A locução sugere-me um símile eloqüente"7. Para Euclides e

para os homens de seu tempo, a questão da raça era um grande

problema; o critério adotado por ele para entender a sociedade

é o racial.

Segundo as teorias raciais do final do século XIX, a mis-

tura entre as raças levaria à decadência. Euclides da Cunha viaja

para Canudos acreditando nessa idéia; ao chegar lá, descobre

7CUNHA, 2000, p. 592.



que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Os sertões retratam

sua perplexidade diante dos fatos: ele supunha que, ao lado do

Exército, levaria a civilização moderna e encontraria a decadên-

cia, mas o que encontra é um homem absolutamente adaptado

ao meio. Quem provoca a barbárie, a degola, são os civilizados.

Era preciso esperar um pouco, a fim de que a sociologia

e a antropologia escolhessem outros elementos, e não a raça,

como critério de explicação dos fatos sociais, o que ocorreu a

partir de 1920. Gilberto Freyre, por volta de 1920, estudando

em Nova Iorque, via os marinheiros brasileiros descerem no

porto e dizia: "Como o brasileiro é feio! Que raça feia!". À me-

dida que avança em seus estudos com Franz Boas, Freyre con-

clui que o problema não é racial, o problema é que essa gente é

doente. A questão é, pois, de outra ordem, social, política. Con-

vém lembrar, aliás, que estudos recentes no campo da biologia,

como os do professor Sérgio Pena, da UFMG, têm demonstra-

do que o próprio conceito de raça, do ponto de vista genético,

não tem o menor fundamento.

A grande contribuição de Euclides da Cunha para o

pensamento brasileiro é desvencilhar-se da idéia de que povo mis-

turado é povo ruim. Adotando uma posição contrária a essa,

Euclides vai afirmar que o mestiço é bom, é valoroso. Ele percebe

o fato, mas não tem instrumentos teóricos para explicá-lo. Irá va-

ler-se, então, de uma imagem geológica: o sertanejo é uma rocha

viva, e a nossa formação, como a do granito no fundo da terra,

reúne três elementos principais - o indígena, que corresponderia

ao feldspato; o africano, à mica; e o europeu, ao quartzo.

Entretanto quem ascende por um cerro granítico encontra
os mais diversos elementos: aqui a argila pura, do feldspato
decomposto, variavelmente colorida; além a mica fracionada,
rebrilhando escassamente sobre o chão; adiante a arena friável

do quartzo triturado; mais longe o bloco moutonné, de apa-
rência errática; e por toda a banda a mistura desses mesmos
elementos com a adição de outros, adventícios, formando o
incaracterístico solo arável, altamente complexo. Ao fundo,
porém, removida a camada superficial, está o núcleo com-
pacto e rijo da pedra. Os elementos esparsos, em cima, nas
mais diversas misturas, porque o solo exposto guarda até os
materiais estranhos trazidos pelos ventos, aí estão, embaixo,
fixos numa dosagem segura, e resistentes, e íntegros.8

Da mesma maneira, entrando pelo sertão, primeiro se vai

encontrar a gente misturada, e, depois, o sertanejo. É o mesmo

que se entranhar na terra: na superfície, há feldspato com argi-

la, quartzo, mica; se limpamos essa superfície, encontramos no

fundo o granito.

Assim, à medida que aprofunda, o observador se aproxima
da matriz de todo definida, do local.
Ora o nosso caso é idêntico - desde que sigamos das cidades
do litoral para os vilarejos do sertão.
A princípio uma dispersão estonteadora de atributos que vão
de todas as nuanças da cor a todos os aspectos do caráter.
Não há distinguir-se o brasileiro no intrincado misto de bran-
cos, negros e mulatos de todos os sangues e de todos os
matizes. Estamos à superfície da nossa gens, ou melhor, se-
guindo à letra a comparação de há pouco, calcamos o húmus
indefinido da nossa raça. Mas, entranhando-nos na terra, ve-
mos os primeiros grupostfixos - o caipira, no Sul, e o tabaréu,
ao Norte - onde já se tornam raros o branco, o negro e o
índio puros. A mestiçagem generalizada produz entretanto
ainda todas as variedades das dosagens díspares do cruzamen-
to. Mas, à medida que prosseguimos, estas últimas se atenuam.
Vai-se notando maior uniformidade de caracteres físicos e
morais. Por fim, a rocha viva - o sertanejo.9

8CUNHA. 2000. p. 592.

9CUNHA. 2000, p. 593.
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Por meio de uma metáfora geológica, a da formação do

granito por três elementos díspares, Euclides reconstrói o mito

brasileiro das três raças, criando esse homem lá no fundo do

sertão. Trata-se, de certa forma, de uma justificativa que ele arma

para si mesmo para tentar explicar por que aquele homem é a

rocha dura que está lá no fundo.

Na terceira parte do livro, é importante ressaltar o trata-

mento da guerra como um espetáculo teatral, aspecto para o

qual Berthold Zilly chama a atenção. Euclides explora

reiteradamente a noção de platéia, do palco de guerra, do teatro

da guerra. São muitas as passagens em que esses elementos se

encontram. Destaco o trecho que descreve o final da expedição

Moreira César, depois que o comandante é ferido e morre. É o

final da terceira expedição. À medida que os soldados, atrás de

Moreira César, batem em retirada, a população, de cima do

morro, começa a vaiar e a assoviar:

Ao mover-se, afinal, esta fração abnegada foi rude-

mente investida. O inimigo tinha na ocasião o alento

do ataque e a certeza na própria temibilidade. Acome-

teu ruidosamente, entre vivas entusiásticos, por todos

os lados, em arremetida envolvente. Embaixo começou a

bater desabaladamente o sino; a igreja nova explodia

em descargas, e, adensada no largo, ou correndo para

o alto das colinas, toda a população de Canudos con-

templava aquela cena, dando ao trágico do lance a nota

galhofeira e irritante de milhares de assovios estridentes,
longos, implacáveis ....

Mais uma vez o drama temeroso da guerra sertaneja tinha

o desenlace de uma pateada lúgubre.

O desfecho foi rápido. A última divisão de artilharia

replicou por momentos e depois, por sua vez, abalou va-

garosamente, pelo declive do espigão acima, retirando.

-

Era tarde. Adiante até onde alcançava o olhar, a expedição,
esparsa e estendida pelos caminhos, estava, de ponta a ponta,
flanqueada pelos jagunços ...
E foi uma debandada. 10

Outro trecho que utiliza esse tom teatral e épico é o que

descreve a retirada da expedição derrotada de Febrônio de Brito:

"Ora, a retirada do Major Febrônio, se, pelo restrito do campo

em que se operou, não se equipara a outros feitos memoráveis,

pelas circunstâncias que a enquadraram é um dos episódios mais

emocionantes da nossa história militarll.

A transformação de derrota em vitória, de uma retirada

em um grande feito épico, é algo que já encontrava tradição na

literatura brasileira em A relirtltld tld Laglllld, de Taunay, que fora

professor de Euclides da Cunha.

Caberia aqui, nesta altura, retomar a questão da transfor-

mação por que passa Euclides diante dos episódios que presencia.

A perspectiva que, a princípio, o orientava era a de que o mundo do

sertão era o mundo do atraso, e de que aqueles homens precisavam

ser integrados ao tempo da modernidade. Com o decorrer dos acon-

tecimentos, porém, parece que os sinais se invertem. As cenas de

degola, por exemplo, mostram outra realidade. No final do livro,

sua visão é trágica; os últimos presos são descritos assim:

Nem um rosto viril, nem um braço capaz de suspender uma
arma, nem um peito resfolegante de campeador domado:
mulheres, sem número de mulheres, velhas espectrais, moças

envelhecidas, velhas e moças indistintas na mesma fealdade,
escaveiradas e sujas, filhos escanchados nos quadris

10CUNHA, 2000, p. 338.

11CUNHA, 2000, p. 276.



desnalgados, fllhos encarapitados às costas, fllhos suspensos
aos peitos murchos, fllhos arrastados pelos braços, passan-
do; crianças, sem número de crianças; velhos, sem número
de velhos; raros homens, enfermos opilados, faces túmidas e
mortas, de cera, bustos dobrados, andar cambaleante.12

o que sobrou foi a imagem de violência. E o que Euclides

viu da resistência desses homens fez com que seus critérios e

suas certezas fossem totalmente abalados. A perplexidade de

Euclides nos lembra que o Brasil, com a República e a

modernidade, ao passar do século XIX para o XX, fez uma

transição pela metade. E a pergunta a que Euclides da Cunha

nunca conseguiu responder é: afinal, onde está a vanguarda e

onde está o atraso?

No século XIX, o Brasil era uma monarquia constitucio-

nal, quase liberal, baseada em latifúndios e na escravidão. Era

um país de contradições. Essas contradições aparecem na rela-

ção entre o homem do litoral e o do sertão, entre o civilizado e

o inculto. Quando os sinais se invertem, surge a consciência de

que o país precisa ser repensado.

Talvez esta seja a grande força do texto de Euclides: boa

parte dos problemas por ele apontados persistem - a miséria, a

desassistência, a ausência do Estado, a ausência de educação. E

porque essas questões permanecem, Euclides tornou-se um gran-

de intérprete do Brasil, e seu texto serve de motivação e de

encantamento para gerações de sociólogos, historiadores, pin-

tores e literatos de todo o mundo.

12CUNHA, 2000, p. 581.582.

---p------

Discussão -----------------

Pergunta - Em que medida a obra de Euclides da Cunha se

relaciona com a do Visconde de Taunay, que foi seu professor?

Marcus Vinicius de Freitas - Taunay é um dos meus au-

tores preferidos. Considero-me um dezenovista, pois tenho pai-

xão pelo século XIX brasileiro. Acredito que temos de retomar

esse autor. O romance Illocêllcio é encantador e foi considerado

o iniciador do realismo, ou pelo menos do sertanismo, na litera-

tura brasileira. Podemos traçar uma linha a partir de Alencar,

linha que se afirma com toda clareza em Taunay, passando por

Euclides da Cunha e por Afonso Arinos, atingindo Guimarães

Rosa, até chegar a Mário Palmério e, talvez, a João Ubaldo

Ribeiro, com Sa(gen/o Cetlílio.

Não há como pensar o conceito de sertão sem o Viscon-

de de Taunay. Há, em sua obra, a imagem da marcha para o

oeste, na área do atual estado do Mato Grosso do Sul, durante

a Guerra do Paraguai. A partir da obra de Euclides da Cunha, o

sertão passa a ser um conceito operacional na cultura brasileira.

E o conceito de sertão é fluido, complicado; o sertão de Euclides

da Cunha não é exatamente o de Guimarães Rosa, nem o de Taunay.

Há dois textos de Taunay que constituem a base desse

investimento na compreensão de um Brasil desconhecido ser-

tão adentro: !tlocêllCio e A retirada da Laglllla. Esse último narra

um episódio militar, de que Taunay participou quando ainda

não era visconde. Alfredo d'Escragnolle Taunay, então com 21

anos, engenheiro militar, participou de uma terrível campanha

na Guerra do Paraguai, no Mato Grosso. A campanha saiu com

2.500 homens, chegou com 900 e voltou com 600. Na ida, Taunay

descobre o encantamento do sertão, da sua população e da sua

paIsagem.



Já havia relatos de viajantes sobre o sertão, mas esse es-

paço não tinha sido tratado, na ficção, de uma maneira tão efi-

ciente como a de Taunay no romance Inocência. Eu chamaria

esse realismo e esse encanto pela paisagem, que poderia ser um

elemento de contato entre Euclides e Taunay, de paisagismo

literário, por haver uma vontade de descrever a paisagem e

recolhê-la em letra.

A fonte desse paisagismo na literatura brasileira é Taunay.

Ele foi professor de Geologia na Escola Militar. Quando deu

aulas a Euclides da Cunha, de 1886 a 1888, Taunay já era um

autor famoso. Inocência foi publicado em 1872. Não há como

não reconhecer que Euclides seja tributário de Taunay, como

Guimarães Rosa o é (sendo tributário, também, do próprio

Euclides da Cunha).

Pergunta - Como é possível ler Df fertoef do ponto de

vista da historiografia contemporânea? Pode-se escrever a his-

tória desses catingais a partir do texto de Euclides?

Marcus Vinicius de Freitas - Uma das formas de entrar

nessa questão seria lembrar Lucien Febvre, Marc Bloch e

Fernand Braudel, historiadores franceses dos anos 1930, da re-

vista Annakf, que modificaram em grande medida os estudos

de história. Na concepção deles, a dimensão física dos espaços,

geográfica, passa a ter grande importância para os estudos

his tóricos.

O texto fundamental de Braudel, Medtierrdneo, é um estu-

do das guerras e dos fatos importantes que aconteceram no

mar Mediterrâneo, e dos movimentos das populações na região.

Toda a primeira parte do livro é sobre a paisagem do Mediter-

râneo. Essa paisagem não é simplesmente o local em que, por

acaso, as coisas aconteceram, mas sim um elemento formador e

conformador dos eventos históricos.

Essa incorporação da dimensão geográfica, geológica e

física das populações e da terra, que aqueles historiadores fran-

ceses, sobretudo medievalistas, a partir dos anos 1920, realiza-

ram decorre de uma necessidade. Os documentos tradicionais,,
os documentos de cartório, os testamentos, os documentos da

Igreja, não eram suficientes para o trabalho do historiador. Às

vezes não havia documentos escritos, e os historiadores tinham

de apelar para outro tipo de documentação: a maneira como os

agricultores usavam as leiras, os canteiros, os instrumentos para

lidar co~ a terra. A dimensão material do espaço como docu-

mento histórico, ao longo do século XX, deu uma direção para

a ciência da história e teve vários desdobramentos, como a his-

tória cultural, a história das mentalidades.

Euclides já explorava esse caminho 30 anos antes, sozi-

nho, sem nenhum projeto historiográfico de fundo. Se Euclides

não é uma fonte confiável para a reconfiguração de eventos

históricos, é simplesmente porque ele dá mais importância ao

movimento lento da história do que ao ritmo rápido, em que os

eventos históricos ocorrem. Euclides destaca a vida das popu-

lações no seu dia-a-dia, o que ensina muito para os estudiosos

da história.

Os sertões não são uma obra historiográfica no sentido

tradicional, não são uma obra sociológica stneto sensu, porque

não há uma teoria do autor formulada ali, mesmo sobre a ques-

tão das raças. Entretanto, há no texto um fazer historiográfico,

que, de certo modo, assemelha-se ao modo contemporâneo de

escrever a história.

Os sertões são um texto de história cultural, que dá muita

importância à ação do homem sobre a paisagem e à ação da

paisagem sobre o homem. Quando estendemos o tempo histó-

rico, acabamos caindo no tempo geológico, no tempo da terra.

___________ l _



Antes do homem, havia apenas a terra, e as populações vão-se

integrar nesses espaços. Há uma passagem do livro em que

Euclides diz que o homem é um agente geológico na formação

de desertos ou caatingas, porque usa a velha técnica da coivara,

da queimada, e vai tornando aquele lugar cada vez mais árido.

Euclides da Cunha despertou para a importância dessa

relação entre o homem e a paisagem sobretudo pela leitura de

Visconde de Taunay, filho e neto de pintores. Os pnmeiros

Taunay, como Félix Emílio Taunay, vieram para o Brasil em

1816 na missão francesa, e eram pintores e desenhistas, sobre-

tudo paisagistas. A tradição de paisagismo aproxima Taunay dos

pintores e, por outro lado, dos naturalistas viajantes.

Hoje não se faz mais história sem levar em consideração

a dimensão espacial. O livro de Euclides da Cunha ganha, as-

sim, uma atualidade quase metodológica, resguardadas as ques-

tões específicas relativas ao seu tempo, como o forte

determinismo em relação ao meio. Mas Euclides estava indo

além desse determinismo, estava intuindo a necessidade de uma

documentação não escrita - aquelas populações não estavam

escrevendo a história, e o único documento escrito disponível

eram os textos do Conselheiro Antônio Maciel.

Pergunta - Seria possível, nos dias de hoje, surgir uma

obra dotada da dimensão épica presente no texto de Euclides

da Cunha?

Marcus Vinicius de Freitas - Não sei, penso que não.

O mundo atual é avesso à dimensão épica. As pessoas não mais

acreditam em grandes utopias, não há uma aposta no futuro.

Euclides está cheio de apostas: a civilização, o progresso.

Sem aposta no futuro, não há texto épico, que passa ne-

cessariamente pela idéia da fundação de uma nacionalidade, de

uma sociedade que olha para frente. Os serloes são uma súmula
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do Brasil: os viajantes, a história política, a história geológica, a

paisagem - é algo grandioso. O que nasce no mundo de hoje é

poesia mínima; tudo está muito fragmentado. Quando aparece

um texto épico, como ViI/ti o POI/O braSIleiro, de João Ubaldo

Ribeiro, está, diferentemente de Euclides, calcado na ironia.

Pergunta - Recentemente, foi destruído em São Paulo o

pavilhão onde houve o massacre do Carandiru, à semelhança

da destruição do espaço de Canudos. Assim, intencionalmente,

vão-se apagando os cenários de várias lutas. O que você, que

segue rastros e pegadas de antigos viajantes, acha desse movi-

mento de alteração das geografias ligadas a conflitos de nature-

za social?

Marcus Vinicius de Freitas - Essa pergunta é muito boa.

Não sei se tenho resposta para ela. Não sei se a destruição che-

ga a ser intencional. No caso do Carandiru, parece-me que houve

um ato político simbólico; quiseram dizer que a violência esta-

va diminuindo porque jogaram o Carandiru no chão. Mas, em

outros casos, acho que não há uma intenção subjacente; trata-

se simplesmente de uma inconsciência histórica, um desleixo.

Um bom exemplo é o da casa em que Euclides da Cunha viveu

em Campanha, no sul de Minas, uma das raras cidades do Cir-

cuito das Águas que está conservada, limpa, cheia de história -

era repleta de jornais no século XIX, abrigava movimentos po-

líticos, eventos feministas. Mas jogaram a casa de Euclides da

Cunha no chão totalmente.

Pergunta - Há uma frase curiosa que aparece em latim

em Os serlõe.r, foi também usada na letra de uma música: "Não

existe pecado do lado de baixo do Equador". Pode-se dizer que,

do ponto de vista moral, o texto de Euclides apresenta uma

certa sisudez. No entanto, essa frase aparece de uma maneira

muito solta. Como você explica essa contradição?
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Marcus Vinicius de Freitas - Esse é um exemplo das con-

tradições a que Euclides é levado pelo fato de ter um qua-

dro de referências que não cabe no mundo que está queren-

do analisar. O quadro de referências dele vem de fora, não

se constrói aqui.

No caso dessa frase, a referência vem do século XVII e,
está relacionada com a idéia de que o Brasil é um país, senão

imoral, ao menos amoral. Lembro, por exemplo, Frei Vicente

Salvador, quando diz que o Brasil é um inferno para os negros,

um purgatório para os brancos e um paraíso para os mulatos.

Um inferno para os negros, porque eles são escravos e traba-

lham nos engenhos de cana; para os brancos, um purgatório,

porque o sujeito passa um tempo purgando por aqui, sofrendo,

até ganhar algum dinheiro e voltar à metrópole; mas para os

mulatos é um paraíso, porque o país não tem regras, especial-

mente do ponto de vista moral - ele está falando sobretudo da

sexualidade. Parte do quadro de referências de Euclides vem

daí. Ele leu os textos dos viajantes, e especialmente os viajantes

do século XVII insistiam em falar desse Brasil desregrado.

Por outro lado, na época em que Euclides viveu, circula-

vam teorias raciais segundo as quais, à medida que as raças se

misturam, elas vão perdendo o paradigma moral. Nesse quadro

de referências, a única coisa a fazer seria "branquear" o país.

Walnice Nogueira Galvão diz que todos sofriam com esse

conflito. Sílvio Romero, por exemplo, que defendia essas teori-

as raciais, num certo momento vê-se obrigado a provar que

não havia negros em sua ascendência. Somente nos anos 20

e 30 do século XX é que aqueles autores conseguirão des-

vencilhar-se disso.

A frase citada torna-se, em Euclides, contraditória. Nela

atribui-se ao país uma certa frouxidão sexual, uma abertura para

a mistura de raças, o que seria não um pecado no sentido religi-

oso, mas uma falha moral. Ora, a questão racial é o primeiro

critério que Euclides utiliza para entender a sociedade; po-

rém, num certo momento, ele enxerga que esses indivíduos

misturados desenvolveram não só força física, mas uma gran-

de força moral, porque têm um enorme respeito pelas cau-

sas que defendem.

Euclides da Cunha é totalmente contraditório, e a sua

contradição é, para nós, historicamente significativa: é a contra-

dição da sociedade brasileira, a contradição que permanece.

Pergunta - Obras como 01' 1'erloê1'e Grande 1'erldo: peredo1'

parecem ter salgado o sertão; depois delas, nada mais vingou

nesse campo literariamente. Por que não terá surgido, nesses

100 anos, excluído o cordel, outra obra de autor brasileiro tra-

tando do tema?

Marcus Vinicius de Freitas - Nas primeiras décadas após

o lançamento do livro de Euclides da Cunha, a grandeza do

texto parece ter inibido qualquer tentativa de outros. Estamos

diante daquilo que os historiadores chamam de monumento. À

medida que o século XX avança para sua segunda metade, es-

pecialmente a partir dos anos 70, acho que é sobretudo o de-

sencanto com as utopias, com a ideologia do progresso, que faz

com que não surja um texto com o mesmo tema e com a mes-

ma dimensão épica.

É curioso que Mário Vargas Llosa, um estrangeiro, tenha

escrito um romance chamado A guerra do ji"m do mundo, que

seria uma reescrita do texto' de Euclides da Cunha. Há um per-

sonagem de Guimarães Rosa, Riobaldo, que diz: "Gosto de-

mais de estrangeiro". Há também um conto dele, "O recado do

morro", em que naturalistas estrangeiros estão conversando com

Pedro Orósio, um negro imenso, retinto, que diz: "Queria casar
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com uma loirinha". E o naturalista alemão responde: "Mas eu

queria, para mim, uma roxa, essa roxa brasileira do sertão ...".

Aparece muito na literatura de Guimarães Rosa a idéia de que o

estrangeiro traz um olhar enviesado, completamente diferente.

Então, no caso de Vargas Llosa, há, na minha opinião, exata-'

mente um olhar descomprometido com o evento político, com

a nacionalidade. Esse olhar tem o poder de rever, de recons-

truir. Com o passar do tempo, A guerra dofim do mundo, de Vargas

Llosa, poderá entrar para o cânone brasileiro, da mesma forma

que os textos dos viajantes estrangeiros fazem parte dele.

Viva o povo brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro, tem um

traço irônico e não consegue ser uma súmula do Brasil, como

são Os sertões. Sargento Getúlio, também de João Ubaldo, faz parte

da tradição sertanista, mas sua força nasce exatamente da

falta de projeto; trata-se simplesmente da força do escritor que

extravasou.

Estamos vivendo, de modo geral, uma encruzilhada na

literatura brasileira, tanto na poesia quanto na prosa. Penso que

esses projetos maiores precisam aparecer e devem estar surgin-

do em algum lugar, mas ainda não vieram a público.

Pergunta - É possível pensar que a função de retratar a

história estaria migrando do campo da literatura para o de ou-

tras formas de expressão, como, por exemplo, o cinema?

Marcus Vinicius de Freitas - Terei de defender a literatu-

ra. Sérgio Resende, integrante de uma safra de jovens diretores

que surgiram a partir dos anos 90, fez um filme sobre Canudos,

com José Wilker no papel de Antônio Conselheiro; acho que

ele talvez não tenha sabido captar devidamente o tom épico.

Quem tinha o dom de realizar essas produções épicas era

Glauber Rocha. Deus e o diabo na terra do sol não trata exatamente

de Canudos, mas de um movimento da mesma natureza.

-""11>-----

o Brasil começa a se ver cada vez mais em outras formas

de arte, como o cinema. Começa também a produzir mais a

partir dessas formas. Mas a literatura permanecerá, e as pessoas

sempre voltarão a ela. Os sertões são um daqueles textos que nos

fazem entender - ou não entender - o que é o Brasil, exatamen-

te por ser história, sociologia, literatura, antropologia, etnologia,

ciência natural, geologia, tudo junto.

Pergunta - Os sertões são um livro que trata da construção

de uma identidade nacional?

Marcus Vinicius de Freitas - Acho que o livro revela a

impossibilidade da construção de uma identidade. Daí a sua

eficiência: a literatura é o lugar de representação da multi-

plicidade. Por isso, cada vez mais, temos demanda para falar de

literatura nos lugares mais variados, de pessoas que estão inte-

ressadas no aspecto político, no sociológico, no antropológico,

no científico, no artístico. Todos vêm atrás do literário; essa é a

dimensão capaz de plasmar imagens, reuni-las num só conjunto.
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Mário de Andrade
e o exercício da preguiça
--------------- Eneida Maria de Souza

Mário de Andrade é um dos escritores mais importantes

da literatura brasileira do século XX. Mesmo tendo morrido ~

jovem, aos 51 anos (Mário nasceu em 1893 e morreu em 1945),

deixou uma obra essencial, de grande repercussão no Brasil, e

uma correspondência vastíssima com os amigos, principalmen-

te com escritores (dentre eles um grande número de mineiros,

como Drummond, Pedro Nava, Henriqueta Lisboa, Hélio

Pellegrino e Fernando Sabino), em que se compõe toda uma

poética modernista. A divulgação das cartas que recebeu, que

agora começa a ocorrer, vai permitir que tenhamos acesso a um

painel quase completo do princípio do século até os anos 50.

Mário foi grande poeta e romancista, e seu livro mais

conhecido, Macunaíma, é a obra-prima do Modernismo brasi-

leiro. Além de Macunaíma, publicou o romance Amar, verbo

intransitivo, vários livros de poemas - entre eles Paulicéia des-

vairada, Losango cáqui e Remate de males -, contos, crônicas e rela-

tos de viagem, como O turista aprendiz. Mário foi também um

___________ l _
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pesquisador importante das artes plásticas, da música, do

folclore e do patrimônio e é autor de livros de ensaio como

Aspectos das artes plásticas no Brasil, Música} doce música e Ensaio

sobre a música no Brasil. Alguns de seus originais ainda estão

sendo publicados, e as pesquisas que deixou inacabadas vêm

sendo concluídas por outros pesquisadores. Duas de suas obras

foram adaptadas para o cinema: Macunaíma, de Joaquim Pedro

de Andrade, filme rodado em plena ditadura militar, o qual

levou a paródia ao extremo e rompeu com a estética do cinema

novo, e Amar, verbo intransitivo, que recebeu o título de Lição de

amor, dirigido por Eduardo EscoreI.

Para abordar a questão da cultura e da identidade nacio-

nais na obra de Mário, optei por partir de um tema que me é

muito caro, e que considero bastante atual: o tema da preguiça,

que vai perpassar não só Macunaíma, mas também a obra crítica

e teórica do autor. Antes de tratar desse tema, no entanto, ten-

tarei fazer a distinção entre os conceitos de modernidade, mo-

dernização e Modernismo.

Ser moderno nos anos 20, e também mais tarde, durante

o governo Vargas, significava principalmente ser nacional (vê-

se assim que o conceito de moderno vai-se transformando ao

longo do tempo, conforme as situações). O conceito de moder-

nização relaciona-se sobretudo com aspectos sociais e econô-

micos e diz respeito basicamente às modernizações urbanas e

industriais. Já o conceito de Modernismo, no Brasil, ficou cir-

cunscrito ao episódio da Semana de 22 e suas repercussões, até

os anos 30 aproximadamente. As obras desse período apresen-

tam algumas características comuns, como a fragmentação, a

experimentação e a ênfase na questão da efemeridade. Mário de

Andrade afirmava preferir o desenho à pintura, porque o dese-

nho é a arte do efêmero, da precariedade. Dizia ainda que nun-

l

ca se deviam colocar os desenhos numa moldura, porque a

moldura fecha o desenho numa estrutura que não é a dele, o

que tem relação com a concepção de arte moderna, presente

em Baudelaire e Mallarmé, referente à importância dos esbo-

ços, do rascunho, e não da obra definitiva.

A primeira fase do Modernismo inicia-se com a Semana

de Arte Moderna de 1922, em São Paulo, com um grupo de

intelectuais, artistas plásticos, músicos e escritores, em grande

parte empenhados em reler a cultura européia em termos nacio-

nais. Esses artistas foram influenciados pelas vanguardas artís-

ticas européias, como o surrealismo, o dadaísmo, o futurismo e

o cubismo. Nessa primeira fase, o importante era importar

- importar idéias, importar uma certa visão de modernidade

que estava começando nas artes e na literatura e da qual o Bra-

sil ansiava por se apropriar. Nessa fase, portanto, ainda há grande

influência das vanguardas, que propõem a ruptura com a tradi-

ção e a preocupação com o novo - como o próprio nome indica,

as vanguardas querem estar sempre na frente, sempre rompen-

do com o passado.

Vivia-se nesse período a efervescência do movimento

industrial, com o crescimento e a modernização das cidades. O

caso exemplar é o de Paris - abrem-se avenidas, a cidade deixa

de ser medieval e é toda ela refeita a partir de um projeto de

modernização. No Rio de Janeiro ocorreu processo análogo: a

idéia era acabar com o que era considerado velho, com o que

pertencia ao passado. Há quem aponte como uma das razões

pelas quais o Modernismo começou em São Paulo o fato de

que, na época, a cidade era mais conservadora do que o Rio de

Janeiro. Entre os temas que imperam nessa fase do movimento

modernista está o tema urbano, a questão da modernização da

cidade. O novo, para o Modernismo, é também o novo urbano,
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e inclui as noções de progresso e desenvolvimento, com todas

as nuanças. Há a perspectiva de construção de um país novo, de

uma cultura nova.

Mas ao mesmo tempo que se insere em um projeto mo-

derno de ruptura e de busca do novo, o Modernismo voltou-se

também para a descoberta de aspectos da história e das tradi-

ções brasileiras. Dentro desse espírito, o grupo paulista, inclu-

indo Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Tarsila do Amaral,

vem, em 1924, a Belo Horizonte, ponto de partida para que eles

visitassem as cidades históricas mineiras. De volta dessa via-

gem, Oswald escreve a poesia "Pau-Brasil" e o "Manifesto Pau-

Brasil", que propõe uma poesia brasileira que fosse uma "poesia

de exportação".

Oswald afirma que podemos exportar poesia da mesma

forma que antes exportávamos o pau-brasil. Começa-se a pen-

sar em uma poesia e em uma arte que fossem cosmopolitas e

que mostrassem ao mundo o que era o Brasil. A antropofagia

oswaldiana considera que a cultura européia é uma fonte im-

portante, que nos compõe, porque nossa cultura é de certa for-

ma uma cultura importada. Como dizia o crítico de arte Mário

Pedrosa, o Brasil já nasceu moderno, porque a descoberta do

continente se deu em plena época moderna. Mas a antropofagia

rompe com o pressuposto de que a importação das idéias e da

cultura européia se dá apenas como cópia ou paráfrase, sem

que haja modificação dessas idéias e dessa cultura. É necessá-

rio, diz Oswald, deglutir a cultura européia, "comer" essa cultura

da mesma forma que os índios comeram os europeus, comeram

o bispo Sardinha. O "Manifesto Antropófago" teve inúmeras re-

percussões na cultura brasileira - para citar alguns exemplos,

. podemos pensar na obra de Caetano Veloso e no tropicalismo,

que retoma Oswald de Andrade pela via dos concretistas, e no
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teatro de José Celso Martinez Corrêa. A sua releitura acontece

até hoje.

Macunaíma foi publicado em 1928, e pertence, portanto,

àquela que ficou conhecida como a segunda fase do Modernis-

mo brasileiro. Embora Mário tenha-se recusado a afirmar que

Macunaíma fosse um livro antropofágico, em razão de suas de-

savenças com Oswald de Andrade, sua teoria sobre a "traição

da memória", da qual ele se vale para explicar teoricamente o

livro, está próxima da antropofagia oswaldiana. Mário de

Andrade desenvolve essa teoria a partir dos rapsodos e dos "de-

safios" dos cantadores nordestinos: eles partem de um modelo,

mas ao mesmo tempo o contrariam, rompem com ele, "esque-

cem". É um esquecimento mais ou menos safado, como quem

diz: "Ah, eu esqueci" - expressão que MacunaÍma usa ao longo

do livro. Quando esquecemos, estamos criando. O esquecimen-

to é a condição para a criação, porque, se mantivermos a me-

mória aguçada, se ficarmos subjugados à memória dos textos

europeus, estaremos apenas copiando, apenas repetindo. É o

que ~fário vai conceber como "sabença": ser um pouco esperto,

e esquecer.

N o final do livro, ao ficar sozinho no U raricoera,

Macunaíma narra sua história para o papagaio. E o papagaio é

exatamente aquele que repete, mas repete de um modo "safa-

do", com falhas e traições. As piadas de papagaio que todos nós

conhecemos tratam sempre de uma inversão, da distorção do

que foi dito. A relação de MacunaÍma com o papagaio é impor-

tante porque remete a essa questão de "papaguear" a cultura

européia: o modelo cultural europeu é revisto, embaralhado,

"esquecido", traído.

A vinda do grupo paulista a Minas Gerais, para visitar as

cidades históricas, é indicativa da mudança por que o Moder-
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nismo brasileiro já começava a passar ainda antes da elaboração

da teoria antropofágica. O poeta suíço-francês Blaise Cendrars

é quem chama a atenção dos paulistas para a importância do

Barroco e da descoberta das tradições para que os intelectuais

pudessem compor um conceito de arte nacional. Tarsila do

Amaral afirma, nessa época, que, da próxima vez que fosse à

Europa, não iria mais estudar pintura, iria estudar como restau-

rar as pinturas. O moderno, então, já não é o moderno

vanguardista, de ruptura com o passado e projeção para o futu-

ro, mas se alimenta também do passado, das tradições. E o pas-

sado é o Barroco, que é, afinal, nossa herança portuguesa. Não

se trata, portanto, de arte "autêntica".

Mário de Andrade ficou impressionado com a obra de

Aleijadinho, pelo fato de o artista ter recriado e relido o Barro-

co português e realizado algo genial, superior ao modelo. A

cópia, portanto, torna-se melhor do que o modelo. Pode-se in-

ferir daí o lugar ocupado pelos países pós-coloniais, que pre-

tendem reler a cultura européia, reelaborando-a, esquecendo-a,

e "fazendo melhor", como queria Mário de Andrade. No artigo

que escreveu sobre Aleijadinho, o escritor vai considerá-lo re-

presentante não só do Brasil, mas da América Latina - um re-

presentante da releitura da cultura européia. Já Oswald de

Andrade, em 1944, relaciona o Barroco com a Inconfidência,

como movimentos que pretendiam libertar o Brasil de Portu-

gal, pensamento que de certa forma vai ser retomado por

Drummond nos anos 50, ao enunciar que os profetas de Aleija-

dinho, que estão em Congonhas, são mineiros. Na época, a afir-

mação causou alguma polêmica, pois equivalia a considerar

inconfidentes os profetas.

Mário estava ainda preocupado com a idéia de criação do

homem novo, e nesse sentido associa o Barroco ao

--.----

expressionismo alemão. Rompe, à maneira de Walter Benjamin,

com a historicidade linear, ao relacionar o Barroco do século

XVIII no Brasil com o movimento de vanguarda alemão do

século XX. E é curioso constatar que o Serviço de Patrimônio

Histórico e Artístico Nacional adotou por muito tempo essa

linha, inaugurada pelos modernistas, de considerar o Barroco

antecessor da arte moderna. Os estudiosos de patrimônio afir-

mam, com razão, que os modernistas esqueceram por completo

o século XIX. De fato, para eles esse século estava muito mar-

cado pela poética parnasiana e a arquitetura neoclássica. Em

virtude dessa crítica, esquecem o século XIX e buscam no sé-

culo XVIII, especialmente no Barroco, traços da nossa nacio-

nalidade. Com o tempo torna-se possível reler as predileções, e

as limitações, dos modernistas.

A ambivalência das posições de Mário em relação à me-

mória, ao passado e à cultura européia pode ser percebida com

base em sua relação também paradoxal com o tema da preguiça.

O escritor era ao mesmo tempo adepto da preguiça e muito

trabalhador, grande pesquisador, e no final da vida o encami-

nhamento de suas teorias recebe tratamento diferente da teoria

macunaímica da preguiça. Interessa, aqui, apontar as contradi-

ções, as ambivalências verificadas ao longo da obra e da trajetó-

ria intelectual do escritor.

Do ponto de vista do comportamento social, a preguiça

é considerada um traço, um elemento da identidade. É in-

terpretada como contrária à razão iluminista, razão vinculada

à ética e à filosofia do trabalho. Nesse ponto percebe-se sua

relação com a ditadura Vargas. São representativos da época de

Getúlio os sambas de louvor ao trabalho, associados à ideolo-
gia do trabalho: "patrão, o trem atrasou, por isso estou chegan-

do agora" ... Mas há, ao mesmo tempo, a exaltação do malandro
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carioca, que opõe à rigidez do trabalho a indolência, a improvi-

sação, o "molejo" do corpo. Vinculada a um tempo que não se

pode considerar moderno, nem de vanguarda, a preguiça se

impõe como forma de comportamento social que instaura a

opção por certa lentidão, que não segue a velocidade, o ritmo

galopante do progresso. MacunaÍma, desse ponto de vista, é o

emblema da plasticidade corporal, da sagacidade e da capacida-

de de se safar, que seriam próprias do malandro brasileiro.

O tema da preguiça, considerando a situação social bra-

sileira do princípio do século XX, funciona ainda como

contraponto à política modernizadora então em voga no país.

É importante lembrar aqui o personagem Jeca Tatu, de Monteiro

Lobato. Estávamos em pleno momento de construção de um

Brasil moderno, de valorização da higienização e do saneamen-

to do país. A figura preguiçosa, indolente, de MacunaÍma vem

embaralhar tudo isso.

O personagem, o herói, ou anti-herói, ou o herói "sem

nenhum caráter" é ambíguo e difícil de caracterizar. Se for lido,

por exemplo, do ponto de vista da ditadura Vargas, ele é o mau-

elemento, aquele que não trabalha, que se aproveita de todo o

mundo. Mas, se for lido do ponto de vista da construção artís-

tica, a interpretação se dá sob uma perspectiva diferente. Isso

porque a preguiça se filia ainda à idéia de criação. Quando es-

creve Macunaíma, Mário de Andrade opta por fazê-lo em um

sítio em Araraquara, longe da cidade. No texto que escreveu

para ser o prefácio de Macllnaíma e que não chegou a publicar,

Mário declara:

Este livro, de pura brincadeira, escrito na primeira redação
em seis dias ininterruptos de rede cigarros e cigarras na chacra
de Pio Lourenço perto do ninho da luz que é Araraquara,
afinal resolvi dar sem mais preocupação. [...] Ora esse livro

-- ..•p.---------------------------------------

que não passou dum jeito pensativo e gozado de descansar
umas férias, relumeante de pesquisas e intenções, muitas das
quais só se tornavam conscientes ao nascer da escrita, me
parece que vale um bocado como sintoma de cultura nacional.!

A criação é entendida como prazer. Mesmo que seja an-

tecedido por muita pesquisa e seguido pelo trabalho de retomar

o texto, reformular e refazer, o momento da criação não é sinô-

nimo de trabalho, mas de prazer. Mais tarde, Mário considera a

criação artística como orgasmo, e não como parto, como enun-

ciava o escritor Rainer Maria Rilke, em Car/a.f a 11mjOl!e/1lpoeta.

O vínculo entre criação e prazer é reafirmado em cartas que

Mário escreveu para Fernando Sabino, entre outros amigos. Há,

dentro da mesma idéia, a conhecida afirmação do autor de ser o

prazer relacionado com a dor. Em um verso bastante citado,

sintetiza: "a própria dor é uma felicidade". A dor e a alegria

tornam-se faces da mesma moeda. Posteriormente, nos anos

70, Roland Barthes escreve OpTtlf;er do texto, em que vai teorizar

sobre essa relação entre escrita e prazer.

A preguiça se refere ainda ao espaço. Mário de Andrade,

conforme a situação que estava vivendo, afirmava adorar ou

detestar os lugares de clima quente. Ele estabelece um elo natu-

ralista, e preconceituoso, entre preguiça e calor, vinculado aos

lugares tropicais. Chega a dizer que no Rio de Janeiro ninguém

trabalha, por causa do calor, e que só se pensa em passear e ir à

praia. O fato de ele falar mal do Rio de Janeiro, no entanto,

sugere outra interpretação, nem tão explícita, e sobretudo polí-

tica. Quando se demitiu do Departamento de Cultura de São

Paulo, Mário recebeu convite de Gustavo Capanema, então mi-

nistro da Educação e Saúde, para trabalhar no Rio. Como vários

1ANDRADE. t 973. p. 289.
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outros intelectuais naquela época, o escritor mantinha uma re-

lação conflituosa com o governo.

O regime ditatorial de Vargas aproximou-se dos maIS

importantes nomes do momento, inclusive daqueles ligados ao

partido comunista. Nessa época, um grupo de mineiros se trans-

fere para o Rio de Janeiro para trabalhar com o ministro Gustavo

Capanema, entre eles Carlos Drummond de Andrade, seu chefe

de gabinete de 1934 a 1945. A partir de 1945, Drummond

passa a integrar o Serviço de Patrimônio, tendo como chefe

Rodrigo Mello Franco de Andrade, mineiro e pai de Joaquim

Pedro de Andrade, diretor do filme Macunaíma. O fato é que o

período em que Mário reside no Rio foi muito tumultuado; ele

se sentia completamente fora de lugar, afastado de São Paulo e

de sua rede de amigos e familiares. Em 1939, Paulo Duarte es-

creve ao escritor e manifesta sua impressão sobre a cidade:

Eu sabia que você não agüentava o Rio. É uma delícia o Rio,
mas nós, paulistas, só podemos ser turistas ali. Uma semana,
quinze dias, depois, calcanhar pra trás! Definitivo, ali, só o
cafajeste, o malandro, o gigolô, o empregado público, (to-
mando esse termo no verdadeiro sentido brasileiro), o vaga-
bundo, ou então o diplomata, que é uma sintese disso tudo.
Nós com uma vida grandona por dentro e outra muito pe-
quena pra fora, nós que gostamos de ler um livro e ler de
verdade; que não damos pra perder um dia inteiro atrás de
uma pequena, (elas se quiserem que venham atrás de nós),
nós não agüentamos aquilo não. Um inglês, meu amigo, quan-
do foi pela primeira vez ao Brasil, passou inicialmente três
meses no Rio. Só conseguiu aprender duas palavras brasilei-
ras: amanhã e tapeação. É isso mesmo, terra do amanhã, in-
compaóvel com o nosso temperamento do já, do pão, pão,
queijo, queijo.2

2DUARTE. 1971, p. 186.
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Mas ao mesmo tempo que prega a oposição entre os pa-

íses frios, onde as pessoas trabalham, e os países quentes, em

que não se trabalha, em que as pessoas se comportam de modo

descompromissado, Mário declara, contraditoriamente, em ou-

tro texto:

Detesto os climas moderados e por isso vivo pessimamente
em São Paulo. Também não aprecio a civilização, nem muito
menos, acredito nela. Tanto meu físico como as minhas dis-
posições de espírito exigem as terras do Equador. Meu mai-
or desejo é ir viver longe da civilização, na beira de algum rio
pequeno da Amazônia, ou nalguma praia do mar do norte
brasileiro, entre gente inculta, do povo. Meu maiot sinal de
espiritualidade é odiar o trabalho, tal como ele é concebido,
semanal e de tantas horas diárias, nas civilizações chamadas
"cristãs". O exercício da preguiça, que eu cantei no Macunaíma,
é uma das minhas maiores preocupações.3

Nesse texto, o autor se comporta como Macunaíma, ao

assumir o fastio da civilização cristã, da civilização do trabalho.

Em outra ocasião, chega a dizer que bom é ficar maleitoso, ficar

doente, referindo-se à analogia, recorrente no princípio do sé-

culo XX, entre preguiça e malária.

A primeira frase de Macunaíma, após ficar seis anos sem

falar, é "Ai! que preguiça!". O "herói sem nenhum caráter" é o

amálgama de vários personagens do folclore, das lendas e dos

contos populares. É também a mistura de várias formas lin-

güísticas, de várias falas - sua fala é estereotipada, feita de pro-

vérbios e frases feitas. Mas, como em Gargântua e Pantagruel,

de Rabelais, os ditados populares, as frases feitas, são tomados

ao pé da letra. Quando o personagem briga com o gigante

3ANDRADE. 1983. p. 41.



Piaimã, para tentar recuperar a pedra muiraquitã, atira nomes

feios, palavrões, como se fossem pedras. Nesse gesto, Macunaíma

toma a palavra como se fosse realmente um objeto, e com isso

vai desconstruindo o caráter estereotipado da linguagem, atri-

buindo a ela nova roupagem e nova feição.

Macunaíma e seus irmãos saem do Amazonas e vão para

São Paulo, completamente desamparados, sem nada. Na capital

paulista, encontram somente desavenças. Impressionado com a

"civilização", o herói se espanta com o domínio do mundo pela

máquina: máquina-telefone, máquina-mulher, máquina-lagosta ...

Quando volta em definitivo para o Uraricoera, leva os três ob-

jetos que mais o entusiasmaram na civilização paulista: um re-

vólver Smith-Wesson, um relógio Patek Philippe e um casal de

galinhas Legorne. A posse desses objetos residuais, represen-

tantes da importação modernizadora no país, reforça a leitura

irônica de Macunaíma da realidade urbana.

A cidade do Rio de Janeiro aparece no livro em duas re-

ferências: a primeira, na cena do encontro com Vei, a deusa Sol,

que vem numa jangada pela baía da Guanabara com suas filhas.

Ela quer que Macunaíma se case com uma de suas filhas (o dote

é oferecido também por meio de uma frase feita: "Oropa, Fran-

ça e Bahia"), mas o herói prefere ficar com a "varina", uma

portuguesa. O fato de Macunaíma ter-se recusado a se casar

com uma das filhas da Sol, representantes da civilização da luz,

e ter preferido a portuguesa, ou seja, a Europa, vai ser a causa

de sua morte. Na segunda referência ao Rio de Janeiro,

Macunaíma vai a uma sessão de macumba, no terreiro da tia

Ciata, o que ressalta o caráter religioso e popular presente nas

comunidades negras da cidade. O curioso é que Mário insere

no capítulo vários colegas modernistas, dizendo que as pessoas

que lá estavam gostaram muito do ritual: Jaime Ovalle, Manu

Bandeira, Blaise Cendrars, Raul Bopp. É uma forma de inser-

ção autobiográfica do autor no romance, valendo-se da oportu-

nidade de registrar a relação entre escritores e a cultura popular.

No final do livro, Macunaíma encontra-se sozinho, do-

ente, com malária, e conta para o papagaio as histórias da sua

vida, dos seus feitos. Por fim, cai na armadilha de sedução e

vingança de Vei, a Sol, e, atraído pela visão da Uiara, acaba

estraçalhado pelas piranhas, fica todo despedaçado e resolve

não ficar mais na Terra. Escreve, então, sobre a pedra que fora

jabuti (que remete à questão do animal totêmico) - "Não vim

no mundo para ser pedra" -, sobe para o céu e se transforma na

constelação da Ursa Maior. Trata-se de um final melancólico,

em que o personagem se sente fracassado, desiste de tudo e

transforma-se no "brilho inútil das estrelas".

Um possível exemplo das ressonâncias de Macunaíma na

literatura brasileira contemporânea seria o livro de João Gilber-

to Noll, Canoas e marolas, publicado em 1999 como parte de

uma série criada pela editora Objetiva sobre os sete pecados

capitais. Cada autor escreveu sobre um dos pecados capitais, e

Noll foi escolhido para escrever sobre a preguiça. Nesse texto,

o escritor retoma o Macunaíma do final, o Macunaíma doente,

já sem viço, entregue à própria sorte. O livro de Noll é o con-

trário de Macunaíma; retoma o tema da preguiça, presente no

texto de Mário de Andrade, mas de forma invertida, ressaltan-

do o tédio, o desencanto, a ausência total de utopia e de saída

no mundo contemporâneo. A atualidade desses corpos

entediados, corpos atacados pela doença e pelo mal-estar, opõe-

se, assim, ao corpo macunaímico, um corpo de uma plasticidade

enorme, capaz de se safar de tudo. Trata-se de duas concep-

ções da literatura, que encenam, de forma distinta, o tema

da preguiça.



Discussão

Pergunta - Mário de Andrade influenciou outros escrito-

res? Qual expoente da literatura brasileira seguiu o caminho in-

dicado por ele?

Eneida Maria de Souza - A influência da poética moder-

nista foi muito forte, mas eu prefiro não falar em expoentes. É
claro que a poética que eles desenvolveram nos anos 20 vai re-

percutir de modo diferente nos anos 30 ou 40. Um dos dados

dessa poética e dessa maneira de escrever é, em primeiro lugar,

a importância do tema urbano: as cidades estavam se modifi-

cando, e com isso a linguagem, a escrita, também se modifica.

É muito forte no Modernismo a incorporação do cotidiano e a

preocupação em romper com a estética dos parnasianos e sim-

bolistas, que escreviam amor com "A" maiúsculo, faziam ver-

sos rimados, utilizavam a retórica de salão, de academia ... Na

obra de Mário de Andrade e de outros modernistas, há a preo-

cupação em incorporar uma fala brasileira, diferente da portu-

guesa. Nesse aspecto, o Modernismo tem inúmeras ressonânci-

as na literatura brasileira posterior. A escrita de Fernando Sabino,

por exemplo, recebe herança significativa do Modernismo, como

os diálogos rápidos e principalmente a escolha de temas exis-

tenciais, próprios do cotidiano. Mas essa literatura que se inicia

nos anos 40 estava se desviando, quanto aos objetivos, de uma

proposta nacionalista de literatura.

No Modernismo há, de certa forma, a defesa do

figurativismo. Portinari é o exemplo máximo do pintor moder-

nista, com seus painéis, com a proposta moderna de arte para o

Brasil, uma proposta nacional. A cidade recriada na obra dos

escritores que estavam começando a escrever nos anos 40, por

exemplo, é distinta da cidade descrita em obras modernistas. A

-

cidade presente nos textos de Murilo Rubião - no conto "O

edifício", por exemplo - é uma cidade completamente sem ros-

to, sem contornos e sem idade. O edifício que nunca acaba de

ser construído é semelhante à torre de Babel, contrapartida ao

momento de modernização pelo qual a cidade está passando,

em pleno governo de Juscelino Kubitschek. Em Grande sertão:

veredas há também questões que se acham presentes na obra de

Mário - a revolução linguística, a questão do nacional -, mas

que são reformuladas e tratadas de outra maneira, recuperando

a tradição, recuperando o sertão.

Pergunta - Você chamou a atenção para o fato de que

Mário de Andrade, como o Roland Barthes de O prazer do texto,

estabelece uma relação entre criação e prazer. Outro texto de

Barthes,Aula, seu discurso inaugural no Collêge de France, tam-

bém trata dessa questão da escrita e do prazer. Você acha que

Barthes conhecia a obra de Mário, ou se trata de uma coincidência?

Eneida Maria de Souza - São interpretações semelhantes,

independentemente da época. Roland Barthes, aliás, tem muitas

afinidades com Walter Benjamin, embora nunca o cite. Na épo-

ca em que Barthes escreveu, e de certa forma ainda hoje, seria

improvável um teórico francês conhecer, e sobretudo citar, um

escritor brasileiro, de modo que essas conexões entre a obra de

Mário de Andrade e a de Barthes são coincidências, associações

de certa forma atemporais, mas que é interessante estabelecer.

Pergunta - Durante a estada de Mário de Andrade no

Rio de Janeiro ele escreveu alguma coisa, ou esse período foi

um hiato na sua produção?

Eneida Maria de Souza - Acho que foi um hiato, embora

ele tenha ido para o Rio para dar aulas de música e embora

pesquisasse muito e trabalhasse no SPHAN (Serviço do

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). No livro que escre-



veu sobre a estada de Mário de Andrade no Rio de Janeiro,

Moacir Werneck, seu amigo, reproduz cartas que recebeu de

Mário durante esse período. Nessas cartas ele se mostrava triste

e principalmente desanimado com a política - tinha se demi-

tido do Depatamento de Cultura de São Paulo e ido para o Rio

para realizar um trabalho para o governo do qual não estava

gostando. Ao mesmo tempo, foi uma época de muita farra. Mário

era uma pessoa muito trabalhadora, mas era também um bOIl

p/palll. Ele se relacionou com vários escritores do grupo da Re-
pista Acadl/II/Ca, como Carlos Lacerda, e com outros como Sérgio

Buarque de Holanda e Murilo Miranda. Mas não estava satis-

feito. O Rio de Janeiro certamente não foi para ele um paraíso.

Há um fato curioso. Quando Mário vai para o Rio, pede

à mãe que lhe mande quadros, para que possa sentir menos

saudades de São Paulo. O interessante é que ele tem dois retra-

tos, sobre os quais, inclusive, discute em uma carta a Henriqueta

Lisboa - um de Lasar Segall, o outro, de Portinari. Mário consi-

derava que, enquanto o quadro de Portinari expressava o seu

lado bom, o de Segall, do qual ele dizia não gostar, expressava o

seu lado mau. Curiosamente, é o retrato feito por Segall o esco-

lhido para compor a casa do Rio de Janeiro.

Pergunta - O Positivismo exerceu alguma influência no

pensamento e na obra de Mário de Andrade ou houve uma rup-

tura com as idéias positivistas com o advento do Modernismo

no Brasil?

Eneida Maria de Souza - O Modernismo vem romper

com a ideologia do século XIX, principalmente com as noções

de tempo positivista, de racionalidade e de causalidade. A

noção de espaço desenvolvida em MacllllaÍ/lla é totalmente di-

ferente da noção de espaço positivista. As influências que os

modernistas receberam da Europa foram outras. Uma delas,

sobre a qual Mário não fala, mas que é possível perceber, é a de

Nietzsche, no que concerne ao tema da alegria de viver, da arte

como sinônimo de vida. É uma proposta de vanguarda, uma

proposta moderna. Anatole France também é um dos grandes

influenciadores de todos os modernistas, mas, com o passar do

tempo, isso vai se modificar. Aliás, Mário escreve, em carta para

Drummond, que ele e os outros escritores de sua geração preci-

savam romper com as idéias de Anatole France, consideradas

muito conservadoras. A desilusão de Drummond diante da si-

tuação brasileira, em 1924, que o leva a dizer preferir a Europa

adiantada e cosmopolista, serve de mote para as críticas de Mário

ao amigo.

Pergunta - Mais do que nunca, no século XXI, estamos

vivendo um período em que não temos tempo. A sofisticação

tecnológica, que em tese deveria nos conceder mais tempo livre,

parece não ter tido esse efeito. Gostaria que você comparasse esse

tempo de AlaclII/aÍ/IM com o tempo que estamos vivendo agora.

Eneida Maria de Souza - Essa discussão é muito atual.

Realmente, o nosso grande fantasma hoje é o tempo, ou antes a

"falta" de tempo. Outro dia, um amigo me perguntou: "Você

não acha que o tempo está mais curto?". No campo da literatu-

ra, vem prevalecendo uma estética mais rápida, textos mais cur-

tos, a estética do romance policial e parapolicial. O auge dessa

estética se verifica na televisão e no cinema norte-americano.

Por outro lado, verifica-se o desejo de recuperar a preguiça, de

retomar o ritmo lento, como uma forma de resistência aos

tempos pós-modernos. O espectador, o leitor, já não supor-

tam o formato do videoclipe. É o caso, por exemplo, do

cinema iraniano e do japonês, detentores de uma estética

cinematográfica que se contrapõe à estética televisiva e ao

cinema americano.
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Pergunta - Paulo Prado, que foi financiado r da Semana

de Arte Moderna e da caravana modernista a Minas, era um dos

grandes nomes da oligarquia paulista. Em sua obra, ele tem a

pretensão de fazer um retrato do Brasil, uma leitura da forma-

ção brasileira que é também uma tentativa de explicar a identi-

dade nacional. Ele afirma que o grande problema do Brasil é a

tristeza, e atribui a tristeza à cobiça desenfreada, mais aventura

do que trabalho, e à luxúria, fruto da preguiça. Pode-se dizer

que Macunaíma, assim como a obra de Paulo Prado, espelha um

aspecto negativo da identidade nacional? A relação dos moder-

nistas com a oligarquia paulista indica um traço conservador do

chamado Modernismo brasileiro?

Eneida Maria de Souza - Você tem razão quanto à rela-

ção de Macunaíma com a obra de Paulo Prado. Aliás, o livro é

dedicado a ele (Mário ia dedicá-lo a José de Alencar, mas depois

desistiu). Há uns versinhos populares citados em Retrato do

Brasil que dizem: "são desgraças do Brasil/ um patriotismo

fofo,/ leis com parolas, preguiça,! ferrugem, formiga e mofo".

Vê-se que há muita relação com Macunaíma, inclusive com a

expressão "Pouca saúde e muita saúva, os males do Brasil são",

repetida pelo personagem em vários momentos do livro.

O mecenato da oligarquia paulista de fato ocorreu. Aliás,

há críticos que defendem a idéia de que o Modernismo foi um

movimento muito mais paulista do que propriamente brasilei-

ro. Mário de Andrade, com o correr do tempo, pôde reler isso.

Em 1942, ele faz uma conferência no Rio de Janeiro, no

Itamaraty, em comemoração aos 20 anos da Semana, que é um

verdadeiro mea-culpa. Nessa conferência, realiza o balanço do

movimento modernista e afirma que os modernistas erraram,

foram elitistas, utilizaram o mecenato paulista para conquistar

seus ideais. É um texto muito vigoroso e, ao mesmo tempo,

-
muito sincero, uma confissão. Nesse mesmo ano, Mário escreve

uma carta para o crítico Álvaro Lins em que demonstra desgos-

to diante da incompreensão dos leitores com relação a

MtlCIIlltlímtl. Nessa carta, ele diz: "Mas a verdade é que eu fracas-

sei. Se o livro é todo ele uma sátira, um não-conformismo re-

voltado sobre o que é, o que eu sinto e vejo que é o brasileiro, o

aspecto 'gozado' prevaleceu. É certo que eu fracassei. Porque

não me satisfaz botar a culpa nos brasileiros, a culpa tem de ser

minha, porque quem escreveu o livro fui eu"4.

Pergunta - Na sua opinião, o Modernismo representou

de fato uma ruptura? Que tipo de herança do Modernismo foi

mais significativa para as gerações futuras?

Eneida Maria de Souza - Acho que o Modernismo foi

uma ruptura em todos os sentidos: ruptura com relação aos cos-

tumes, à linguagem, à própria literatura. A imagem do Moder-

nismo como destruidor, como ruptura com tudo o que havia

antes dele, não deixa de ser verdadeira. Mas, ao mesmo tempo,

o Modernismo está ligado à questão da construção de um Bra-

sil moderno, com todo o seu lastro de racionalidade, e também

de exclusão. Mário de Andrade assume também esse projeto

racionalista, de empenho na construção da cultura nacional.

Quando Antonio Candido e seus colegas, nos anos 40,
criaram a revista Climtl, pediram um artigo a Mário de Andrade.

Mário colaborou com o ensaio "Elegia de abril", em que se re-

vela atraído pela criação das universidades, pela emergência no

Brasil de um pensamento mais sistematizado. A figura do inte-

lectual autodidata começava a desaparecer, e Mário acreditava

mais na geração que estava surgindo do que naquela constituída

de autodidatas, da qual ele mesmo fazia parte. O mais interes-

4ANDRADE. 1983. p. 65-66.



sante é que ele valoriza nessa época a herança européia de pre-

servação do patrimônio, segundo uma proposta iluminista, ou

seja, de que o país teria que ser bem educado para alcançar uma

cultura forte ... Isso contraria claramente a imagem de

Macunaíma. Há uma passagem na narrativa em que Macunaíma

pretende ir para a Europa com bolsa de estudos, mas perde a

bolsa. Logo em seguida, seduzido pela imagem delirante de um

navio fantasma que está partindo para a Europa, recusa-se a ir:

"Não, não vou na Europa não. Sou americano e meu lugar é na

América. A civilização européia de-certo esculhamba a inteire-

za do nosso caráter"s. Pode-se pensar que é uma desculpa pelo

fato de ele não ter ganhado a bolsa, mas esse episódio de certa

forma encena os dois lados contraditórios da posição de Mário

como intelectual: ora contra, ora a favor da cultura européia.

Pergunta - Pensando no par preguiça-esquecimento (a

preguiça como uma espécie de traição do trabalho, e o esqueci-

mento, uma traição da memória) como um espaço necessário

para a criação, gostaria que você comparasse a narrativa

macunaímica da preguiça e a narrativa de João Gilberto NoU,

que você definiu como antimacunaímica. Será que, em oposi-

ção a uma narrativa da preguiça, poderíamos pensar em uma

vertente contemporânea de uma narrativa do cansaço?

Eneida Maria de Souza - O tema da preguiça, e da pre-

guiça criativa, não é exclusivo da obra de Mário de Andrade.

Gilberto Freyre, Paulo Prado, são alguns dos que desenvolve-

ram também esse tema. Quanto à literatura contemporânea, e

especialmente no caso de João Gilberto NoU, concordo que se

trata de uma literatura do tédio, pós-utópica, pós-moderna, sem

saída. A positividade que se vê em Macunaíma vem de uma

SANDRADE. 1988. p. 114.115.

herança de Nietzsche, em que o sofrimento se transforma em

alegria positiva. A literatura contemporânea é em grande parte

uma literatura pós-utópica, da ausência de saída, do tédio. No

livro Canoas e marolas, de NoU, há um trecho muito interessante

em que o narrador diz: "esse forasteiro aqui que tinha desem-

bestado pela trilha avulsa, que seria certamente o vagabundo

que perambula entre as famílias e as mais diversas faixas de

labuta, o malandro talvez, o ócio feito sacerdócio, um homem

sempre desatento ou com a atenção sempre posta em outra

coisa"6. Mais à frente o narrador afirma:

o que eu queria mesmo era saber contar uma história, ou
melhor, ter uma história limpa para contar. Fico aqui res-
mungando e resmungando e ninguém me ouve e ninguém
acorre. Então me sento e depois me deito na areia à beira do
rio. Faz calor. Transpiro, mas não muito, apenas para dizer
que me cansei que me canso e que me cansarei. Estou deita-
do na areia como um sinal para a noite, para todas as noites.7

Trata-se de um desalento total, marca de uma das verten-

tes da literatura dos dias de hoje. Há aqui uma marca dos tem-

pos contemporâneos, por exemplo, no que se refere ao conceito

de multidão. Alguns teóricos, sobretudo americanos e europeus,

consideram que o fim da era moderna, a passagem para uma

era pós-moderna, significou também o fim do conceito de

"povo". Em lugar do "povo", temos hoje uma multidão de pes-

soas sem pátria, imigrantes desamparados, gente sem emprego,

sem lugar, sem nada. A antiga concepção de povo, elaborada

nos anos 30 e centrada na existência de ideais capazes de reunir

o grupo, desaparece nos dias atuais. As pessoas estão separa-

6NOLL. 1999. p. 62.

7NOLL. 1999. p. 82.



das, desgarrradas, e não se reúnem mais em torno de objetivos

comuns, a não ser quando se trata de recuperar o patrimônio

que perderam, como ocorreu há uns três anos na crise econô-

mica vivida pela Argentina.

Pergunta - Você fala da preguiça como um elemento

constitutivo da identidade brasileira, tipificado em M(JCltnoÍlI/O, e

faz referência ao personagem Jeca Tatu, de Monteiro Lobato.

Pode-se dizer que, ao contrário de Monteiro Lobato, os moder-

nistas assumiram a preguiça como coisa nossa, da qual não ti-

nham que se envergonhar?

Eneida Maria de Souza - O Jeca Tatu foi usado pela polí-

tica de saneamento do Brasil, como reforço das teses higienis-

tas defendidas na época. Queriam acabar com as doenças, as

moléstias, e com a suposta "incultura" do país. Em MoclI/loímo

prevalece certa ironia em relação a esses discursos. O persona-

gem assume a preguiça como valor, faz o seu elogio. Aliás, O elogio

do preglli[t1 é o título do livro escrito pelo genro de Karl Marx,

Paul Lafargue, no auge da doutrina marxista, vinculada ao culto

do trabalho.

Pergunta - Mário de Andrade trabalhou diretamente para

o governo Vargas, embora fosse contra a ditadura. Como se

colocava para ele a questão da ética política?

Eneida Maria de Souza - Isso foi motivo de muito drama

para ele. Hoje o fato de ser pesquisador do governo, receber

uma bolsa de pesquisa, não é uma coisa conflituosa para nós.

Mário foi, sobretudo, um pesquisador. Recebia salário para

pesquisar. Quando voltou para São Paulo, continuou ligado ao

SPHAN, com o compromisso de escrever um livro sobre o Pa-

dre Jesuíno do Monte Carmelo, artista barroco paulista, e se

sentia na obrigação de dar satisfação a Rodrigo Mello Franco

de Andrade, desculpando-se pelo atraso na entrega do livro.

-------

A atividade de pesquisa não era ainda considerada como um

trabalho como os outros.

No final de sua vida, Mário já estava completamente de-

siludido com a política. Mas é claro que ele participava do pro-

jeto coletivo do governo de construção de uma nação, mesmo

que o presidente fosse o ditador Getúlio Vargas. Na década de

80, o sociólogo Sérgio Miceli publicou um livro em que discute

essa questão dos intelectuais que trabalharam para o governo

(Intelectuais e classe dirigente no Brasi~. Mário de fato viveu essa

tensão em sua trajetória profissional, mas o que na verdade

importa é perceber as contradições vividas pelo escritor entre a

defesa de determinados valores e as contingências que impe-

dem a realização deles.

Pergunta - Jorge Luis Borges trabalhou também com a

traição da memória nessa mesma época do Modernismo brasi-

leiro. É possível estabelecer uma relação entre Borges e Mário

de Andrade no que diz respeito à relação com a cultura européia?

Eneida Maria de Souza - Há diferenças, mas acho que

também há pontos de contato entre as duas concepções. Em

Borges a relação com a cultura européia é muito forte, embora

ele tenha se tornado um grande escritor justamente por ter sido

o escritor das margens, por ter lido a Europa a partir das mar-

gens. Borges era um escritor muito erudito, e, ao mesmo tem-

po, revolucionou a literatura pela utilização dessa erudição.

Muita gente desconfia de sua ligação com a cultura popular,

com a "cultura menor" existente na Argentina, afirmando que

ele se importava somente com a alta literatura, como

Shakespeare. Mas Borges recorre também às narrativas do Ori-

ente, às Mil e uma noites, ao conto policial. Borges afirmava ser

apenas um tradutor, um leitor da literatura, da cultura. Mas é a

partir dessa releitura que escreve o que se pode nomear como
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literatura latino-americana. O ponto de contato entre Mário de

Andrade e Borges está no fato de serem defensores, ou antes

criadores, de uma literatura nacional, sem perder de vista o ima-

ginário internacional.

O livro de Raúl Antelo intitulado No ,l/;o de Moropo!d

aborda as relações de Mário de Andrade com a cultura latino-

americana. O escritor mantinha contato, embora não muito

íntimo, com intelectuais argentinos. Certa vez, nos anos 40,

Mário foi convidado para escrever um ensaio sobre Portinari

para uma revista argentina, mas o texto não foi publicado, uma

vez que o próprio Mário não ficou satisfeito com o resultado.

Nessa época, o escritor e Portinari estavam vivendo uma fase

de muito conflito na amizade. Antes disso, Mário havia escrito

um artigo, "Do desenho", publicado na Argentina, e disse algo

que me parece muito sintomático: que o artigo tinha tido maior

aceitação lá do que no Brasil, por ser muito sofisticado,

"granfino". Ele sentia que a cultura dos argentinos era mais

européia, mais sofisticada do que a dos brasileiros de então.

Não sei se Mário de Andrade escreveria um conto como,

por exemplo, "A memória de Shakespeare", de Borges, em que

o narrador recebe de presente a memória çlo dramaturgo. De-

pois de um tempo, o narrador se cansa de viver com a memória

de Shakespeare - que não se referia à memória de suas obras,

mas de sua vida -, e a transfere, por telefone, para outra pessoa.

A respeito desse conto, o escritor argentino Ricardo Piglia afir-

ma que vai chegar um momento em que um escritor europeu,

ou de outro lugar, vai receber a memória de um latino-ame-

ricano, como Borges recebeu a memória de Shakespeare.

Reside aí o desejo de acreditar na transferência de experi-

ências literárias pelo caminho contrário, ou seja, da América

Latina para o mundo.

Pergunta - Macunaíma é herói ou anti-herói?

Eneida Maria de Souza - Macunaíma é um "herói sem

nenhum caráter". Esse "nenhum caráter" pode ser preenchido

de várias maneiras, segundo várias leituras, conforme o tempo.

Eu não ousaria dizer se ele é herói ou anti-herói. Toda obra

literária é feita para o momento, mas também para ser lida no

futuro. Macunaíma foi lido em 1928 de uma maneira, em 1930

de outra, e hoje prevalecem a indecisão e a contradição. A pos-

sibilidade de ser relida de diferentes formas é que responde pela

riqueza da obra literária. Por natureza, a literatura, e a arte em

geral, distancia-se do tratado filosófico ou histórico justamente

porque ela comporta uma singular marca de ambigüidade.

Pergunta - Gostaria que você falasse um pouco mais so-

bre a relação do personagem Macunaíma com a música, princi-

palmente com o samba.

Eneida Maria de Souza - Mário de Andrade, como pes-

quisador, preocupa-se muito mais com a música folclórica do

que com o samba, considerado música urbana. Por outro lado,

os modernistas se relacionaram bastante com os sambistas -

Manuel Bandeira com Sinhô e Jaime Ovalle, por exemplo.

Havia uma proximidade curiosa entre intelectuais e músicos,

originários, na maioria, das classes populares, ao contrário do

que se verificou nos anos 60 e 70, em que a música popular

ganha força e prestígio ao ser composta por universitários, como

Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, entre outros.

Nas primeiras décadas do século XX, o samba era consi-

derado o exemplo da música autenticamente nacional, símbolo

da identidade e da integração nacional. O samba foi alçado à

categoria de representante do conceito de nação. A identidade

nacional de um povo se concentrava no samba que se fazia no

Rio de Janeiro, que era a capital da República e representava os



ideais de um Brasil moderno que se queria construir. Hoje é

impossível tomarmos como símbolo de identidade nacional a

música local, a arte restrita a um lugar específico, como se veri-

ficava em relação ao samba carioca.

Pergunta...,. A discussão a respeito da questão da identi-

dade do brasileiro sobressai em momentos específicos da nossa

história, por exemplo, durante o Romantismo, quando o país

estava vivendo a Independência, e portanto era necessário pen-

sar a nação, a identidade nacional. Você acha que o fato de o

Modernismo coincidir com o centenário da Independência do

Brasil tem relação com essa tentativa de resgatar a identidade

nacional?

Eneida Maria de Souza - Claro. Oswald de Andrade

considerava a viagem a Minas como uma nova descoberta do

Brasil. E ele retoma, em seus poemas, a Carta de Caminha, as

narrativas dos viajantes, dos cronistas, e faz uma releitura desses

textos. Mário de Andrade, em Mdcllfldímd, escreve, de forma

irônica e humorística, a "Carta pras Icamiabas" em português

castiço, mas macarrônico, parodiando a linguagem retórica dos

cronistas portugueses. Os modernistas estabelecem uma rela-

ção crítica e construtiva com a questão da cultura e da identidade

nacionais.

- ..•,..---
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A arte política de Graciliano Ramos
-------------- Wander Melo Miranda

Murilo Mendes, a respeito de Graciliano Ramos, escre-

veu um poema do qual destaco os seguintes versos: "Seu passo ~

trágico escreve/ A épica real do BR/ Que desintegrado explo-

de". Essa tentativa de junção, de maneira trágica, de um destino

pessoal com o destino de uma nação, parece-me que de algum

modo sintetiza a obra de Graciliano, que nasceu em 1892 e

morreu em 1953.

A arte de Graciliano Ramos, sendo uma arte política, está

circunscrita, evidentemente, ao seu contexto histórico. Apre-

senta, contudo, o que chamo de uma química misteriosa - mes-

mo profundamente enraizada no seu tempo, nos problemas do

seu tempo, da sua gente, da sua terra, consegue ir muito além disso.

Na obra de Graciliano, literatura e experiência formam a

urdidura de uma trama comum. É muito difícil separar os ro-

mances das memórias, dos contos e mesmo dos textos circuns-

tanciais - e ele teve de escrever muitos textos para sobreviver-,

é muito difícil separar literatura e vida. Ele mesmo diz, em en-



trevista a Homero Senna: "Nunca pude sair de mim mesmo. Só

posso escrever o que sou"!. Com essa declaração, Graciliano

chama a atenção para o espaço autobiográfico em que sua cria-

ção se encerra. À primeira vista, parece que a obra tem uma

perspectiva muito restrita: o escritor reduz o mundo a uma dimen-

são muito particular, muito ligada a sua realidade. Mas nossa

expectativa se transforma à medida que avançamos, por exemplo,

em livros como Angústia (1936) ou Infância (1945) - os traços da

personalidade de Graciliano aparecem de maneira muito expres-

siva, marcados pela via ficcional, no primeiro, e pela via

memorialistica, no segundo.

A referência textual à vida concreta, aos homens presen-

tes, ao tempo presente, para usar as palavras de outro poeta,

Carlos Drummond, é acompanhada, na obra de Graciliano, pela

superação dos limites autobiográficos ou referenciais, compon-

do a sua misteriosa química, a química paradoxal de sua obra.

Quanto mais ele parte da realidade, mais se distancia dela, mais

consegue atingir algo que está além do referente imediato, da

realidade concreta que é dado a ele viver e representar.

O próprio compromisso político-partidário de Graciliano

torna mais complicada a questão. Desde 1945, Graciliano per-

tenceu ao Partido Comunista Brasileiro. Pichou muro, pregou

cartaz, fez discurso e comício. Cumpria dedicadamente as tare-

fas do partido e, para um homem que era bastante cético em

relação aos outros homens, isto é mais uma contradição: ter um

empenho político, solidário, tentar transformar o mundo.

O engajamento político de Graciliano vai retratar um

período crucial da história brasileira, que culmina com o Esta-

do Novo. Ele é preso pela ditadura de Getúlio Vargas e passa

ISENNA, 1957, p. 238.

---.-----------------------------------------

quase um ano na pnsao. Com a ironia que lhe é peculiar - a

ironia é um traço que talvez resolva o paradoxo em sua obra -,

diz que seria bom que os escritores brasileiros passassem uma

temporada na prisão, porque iriam aprender muita coisa inte-

ressante, tomar conhecimento de um outro tipo de realidade.

No texto "Auto-retrato", Graciliano afirma que tanto faz para

ele ficar preso ou livre, não vê diferença nenhuma nisso. Claro

que há muito de verdade e de ironia nessa afirmação e nos jo-

gos de linguagem que ele faz.

Se é legítima do ponto de vista ideológico, e coerente

com as aspirações de Graciliano, a atividade política poderia de

alguma forma interferir negativamente no seu texto, tornando-

o um panfleto político. Mas isso não acontece. Graciliano faz

do texto artístico um texto político, mas em nenhum momento

a prática política resvala para as seduções e as facilidades do

panfleto. O que ele nos apresenta é um conflito entre texto e

história, sujeito e discurso, memória e imaginação, em meio a

uma série de outros conflitos.

A partir dessas questões, seus livros se abrem a diversas

indagações experimentais, que, desde o romance de estréia,

Cae/is(1933), desautorizam qualquer tipo de resposta definitiva

e excludente, para o nosso espanto enquanto leitores e para es-

panto dos próprios narradores que o autor põe em cena, sejam

eles autobiográficos ou não. Os personagens de Graciliano tran-

sitam, como o próprio escritor, por um território minado, à pro-

cura de uma unidade que já de início sabem que é impossível

alcançar, a unidade subjetiva. Nessa busca, não há lugar para

ilusões compensatórias ou processos conciliadores de integração

social. Os personagens são seres à margem da sociedade, seja o

João Valério ou o Luís da Silva, sejam os retirantes de VIdas
secas, o menino de l'!fiincia, os presos de Memónas do corcere, e

1
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mesmo Paulo Honório. Todos trazem aquilo que Graciliano,

num pequeno texto sobre a própria obra, classificou como a

marca da "desgraça irremediável que os açoita"2. E é isso que

parece atrair Graciliano, é isso que Murilo Mendes chamou de

"passo trágico", porque ele teve uma vida também trágica, teve

problemas políticos, teve um filho que se suicidou. As tragédias

que acompanham a vida de Graciliano o fazem aproximar-se

dessa desgraça que açoita os seus personagens, e de modo soli-

dário, mesmo de Paulo Honório, com uma simpatia ora mais,

ora menos distanciada. Um dos elementos que fazem da obra

de Graciliano uma obra contemporânea é a emoção que está

prestes a explodir em relação à solidariedade, a tudo que temos

de precário, mas não explode. Essa condição faz da obra dele, a

meu ver, uma das mais importantes da nossa literatura.

É muito difícil ler Graciliano se o vemos como autor que

apenas fala de problemas sociais ou do Nordeste. É claro que o
Nordeste inteiro está presente na obra, mas o que interessa a

Graciliano, especificamente, não é o Nordeste, mas as pessoas

que estão à margem, o que se passa na cabeça delas, o modo

como se relacionam com outras pessoas, como buscam o outro

e como tentam, através dessa busca, estabelecer um laço de so-

lidariedade ou de união que geralmente não dá certo.

Mesmo o recurso à memória, de que na maioria das ve-

zes o escritor se vale, não conduz ao abrigo das certezas e da

verdade. Graciliano tem dois livros de memórias, Infância e

Memórias do cárcere (1953), mas os romances são também livros

que lançam mão da memória. Em S. Bernardo (1934), Paulo
Honório está contando a história do que aconteceu com ele; em

Angústia, Luís da Silva está narrando o crime que cometeu; em

2SCHMIDT, 1943, p. 29.

Caetés,João Valério, ao fazer uma crônica da cidade em que vive,

do romance que tenta escrever, está, ao mesmo tempo, reme-

morando essa situação. São sempre livros rememorativos. Mas

a memória é também o espaço da contradição, da recorrência

desintegradora - quanto mais se vai ao passado, menos paz se

encontra na vida e nesse passado. Há uma fala de Riobaldo em

Grande sertào: veredas que serve como uma luva para Graciliano:

"Para trás, não há paz". Os narradores de Graciliano tentam

recompor a vida pela linguagem, porque querem se conhecer.

A idéia do conhecimento de si a que chegam resulta sempre em

uma construção móvel, aleatória, porque é fruto de um saber

provisório nas suas conclusões e cético no tocante à validade
de suas premissas. Há um saber que nasce desse texto, mas é

sempre um saber precário.

Talvez nada resista em pé diante do desejo de destruir

presente na obra de Graciliano Ramos. Destruir, segundo Otto

Maria Carpeaux, "o edifício da nossa civilização artificial, cul-

tura e analfabetismo letrados, sociedade, cidade, Estado, todas

as autoridades temporais e espirituais"3. Esse ato de destruição

é na verdade um ato para transformar por "linhas tortas" - esse

é o título de um livro de ensaios de Graciliano - as diretrizes e

os valores que o processo de modernização brasileiro começa-

va a implantar nas primeiras décadas do século XX. Trata-se de

um processo de modernização que foi sempre autoritário. Com

Graciliano, regiões sombrias da ordem estabelecida sobem ao

primeiro plano do texto. O atraso, a pobreza, a miséria, a dor e

o sofrimento, tudo aquilo que a modernização quer recalcar vem

à tona, tornando visível a violência que o progresso impõe aos ex-

cluídos, que então se revelam na sua alteridade e na sua desolação.

3CARPEAUX, 1943. p. 350.



______ 1. _

Há aqui um desencantamento da modernidade. Graciliano

desencanta a modernidade no duplo sentido da palavra, indo

contra a amnésia social e a amnésia histórica. Daí o papel fun-

damental que a memória desempenha em seus livros. A memó-

ria não vai relembrar aquilo que a história oficial indica que deve

ser relembrado, mas sim trabalhar com o que chamo de pontos de

esquecimento da história oficial. Ao fazer isso, a memória torna-se

operadora da diferença. Ela traz não o mesmo, mas o outro, a

alteridade do excluído e daquilo que foi recalcado, não só política

ou socialmente, mas recalcado no sujeito, seja ele homem ou mu-

lher. Isso nos é mostrado naqueles três romances narrados em pri-

meira pessoa - são três histórias de amor que fracassam.

Ao operar como diferença, a memória tece, com as idéi-

as e imagens do presente, a experiência do passado, que aparece

sempre renovada, recriada - é uma luta da vida contra a morte.

Graciliano é, nesse sentido, bastante benjaminiano. Ele é mais

ou menos contemporâneo de Walter Benjamin, e de alguma for-

ma sua obra realiza o que Benjamin propõe quase como um ato

político por excelência: resgatar do passado aquilo que não pôde

realizar-se porque foi recalcado por forças políticas ou sociais.

Então, diz Benjamin, cabe a nós no presente trazer do passado

o que não foi possível realizar e realizá-lo. Essa é a tarefa, pode-

se dizer, revolucionária e radical por excelência. É o que

Graciliano vai fazer - uma intervenção na linha da história, um

ato político. E onde é que se descortina a possibilidade da remi-

niscência? Justamente onde a história triunfante do que

Graciliano chama de "homens gordos do primado espiritual"4

procede ao cancelamento do que ficou para trás, o pequeno, o

detalhe, o pormenor, o insignificante.

4RAMOS, 1953. v. 1, p. 7.

É com esse insignificante que as MelllónÍ1.r do cárcere,
por exemplo, são escritas. É interessante observar que, se é a

perspectiva da morte que autoriza Graciliano a escrever, duran-

te vários anos, as Me,I/ÓndS do cárcere, o que deflagra o processo

da escrita é o desejo de fazer viver o que estaria morto para

sempre, mas que ainda persiste na sua demanda. Ele vai reviver

o passado, mas para enterrar de vez o que mantém o me-

morialista encarcerado e o impede de tomar posse efetiva do

presente.

Graciliano Ramos esteve preso na Casa de De,tenção, no

Rio de Janeiro, com intelectuais e militares, e depois na Colônia

Correcional, na Ilha Grande, entre ladrões e assassinos. Dois

grandes amigos dele foram ladrões que estavam na Colônia

Correcional. É interessante observar que no corpo do preso, de

Graciliano Ramos e dos companheiros de prisão, grava-se, mar-

ca-se em carne viva a violência desmedida do poder. A violên-

cia atua no corpo do sujeito, que pode ser o preso, pode ser

também o menino Graciliano, que sofre terrivelmente na infân-

cia, e pode ser ainda um retirante de Vidas secas. Por isso a obra
de Graciliano tem uma força quase visceral - nela o poder não

age como uma coisa abstrata, a violência do poder se marca no

corpo do sujeito. É no corpo de todos nós que a violência se

marca. É aí que o poder se instala e, para usar as palavras de

Foucault, se mostra sem subterfúgios, sem máscaras, na sua

desmedida violência. Não é à toa que a tortura é o sinal mais

abjeto, mais terrível dessa demonstração de poder sobre o cor-

po do sujeito. Mas o corpo é também instrumento de ataque e

de defesa.

No primeiro capítulo das Me,I/ÓndS do cárcere, quando fala

dos "homens gordos do primado espiritual", Graciliano está se

referindo àqueles que chamavam o pessoal de esquerda de



materialistas. Ele vai dizer: "Os homens do primado espiritual

viviam bem, tratavam do corpo, mas nós, desgraçados materia-

listas, alojados em quartos de pensão, como ratos em tocas, a

pão e laranja, como se diz na minha terra, quase nos reduzimos

a simples espíritos"s. Ele faz um jogo irônico, e é mais uma vez

com a idéia do corpo, da fartura, do excesso de gordura, para

Graciliano extremamente negativa, pois esse corpo excessivo é

o corpo do poder. Julião Tavares, que representa o capitalismo

em Angustia, é gordo. Graciliano sempre se refere a esse corpo

gordo como manifestação do poder. Como instrumento de ata-

que e de defesa contra o "pequenino fascismo tupinambá"6 é

que o corpo vai além de si mesmo, o corpo de cada um de nós,

e se faz voz do vivido coletivo. Ao fazer isso, o corpo baliza a

dura aprendizagem da posição marginal do escritor, que teima

em manter-se, apesar de tudo, livre, independente e fiel a si

mesmo; essa é a grande lição.

E o que é o escritor? É um pana social. Todo grande

escritor é um pária social porque está de alguma forma numa

situação paradoxal: tem consciência de que pertence a uma de-

terminada classe social e tem simpatia pela classe oprimida, mas

ao mesmo tempo sente que há uma distância muito grande en-

tre sua posição de escritor e a massa com a qual se solidariza.

Há um texto magnífico, uma crônica que se chama "Gra-

ça e desgraça", em que Otto Lara Resende vai mostrar como é

que o mesmo governo, o mesmo país que prendeu Graciliano,

constrói para el~ um museu em Palmeira dos Índios, Alagoas,

como se pretendesse domesticá-lo. Isso só pode ocorrer até o

momento em que o leitor abre um livro de Graciliano e começa

SRAMOS, 1953, v. 1, p, 7.
6RAMOS, 1953, v. 1, p. 6.

a ler; a partir daí, as coisas mudam. O leitor toma contato com

um mundo que é contra essa canonização. Toda a

monumentalização de Graciliano como um grande escritor, e

ele de fato o é, não consegue impedir que apareça o que chamei

de prática política do texto artístico, a prática que está sempre

pulsando no texto dele.

Outra relação conflituosa é a do escritor com o mercado

de trabalho. Graciliano é obrigado a escrever em jornal para

poder sobreviver e é também revisor de jornal. O espaço de sua

atuação intelectual e artística é na verdade um espaço intervalar,

que vai desde a formação burguesa do escritor até o empenho

político em favor do excluído. Ele está entre as imposições do

poder e o anseio de transformação, está no fio de navalha entre

a qualidade artística da obra e a necessidade de sobrevivência,

pois a maioria de seus textos foi feita fragmentariamente,

publicada em jornal. Vidas secas foi todo escrito como contos

esparsos, que depois ele reuniu sob a forma de romance.

Há, segundo Graciliano, a possibilidade de a literatura

realizar uma intervenção diferenciada no campo político, com

as armas que só ela tem. Reafirma-se assim o vínculo estreito

entre vida e arte, vínculo que é submetido, com força de persuasão,

ao domínio da linguagem, ao território da palavra literária. E a

linguagem para ele também não é fácil, não é um território onde

se vão aplainar as diferenças, resolver as contradições que o

escritor vive. A linguagem, ao contrário, vai acirrar ainda mais

essas contradições e aproximar a arte e a vida. Por isso todos os

textos de Graciliano são auto-reflexivos, até mesmo, indireta-

mente, Vidas secas. Todos os romances estão falando de como

se faz um romance.

A auto-reflexão textual catalisa todas as preocupações de

Graciliano, que empreende um exercício obsessivo e artesanal



da linguagem. Sua lucidez na escolha dos procedimentos narra-

tivos impede que o texto se submeta à realidade imediata (a

palavra como representação da realidade) e à gratuidade lúdica.

Há um silêncio que procura fazer-se ouvir, e essa é a grande

novidade da obra de Graciliano Ramos.

A narrativa de Graciliano abre espaço para que o silêncio

do marginal, do pobre, do retirante, do preso, do menino humi-

lhado apareça. Com isso, ele realiza um ato político, por não ser

paternalista, por não falar no lugar do outro, e, ao mesmo tem-

po, um ato artístico de grande expressividade, por abrir um novo

caminho para a representação do que não é representável, do

que não tem ou, até aquele momento, não tinha, linguagem. E o

que não tem linguagem é o silêncio do opri!llido: o retirante de

Vidas secas,Madalena, em S. Bernardo, Luís da Silva, em AnglÍstia,

o menino Graciliano, em It!Jdncia. Ao dar ouvidos a essa fala

emudecida, Graciliano desobstrui as vias de expressão, de re-

presentação dessa fala. AÍ está a atualidade de sua obra.

Antonio Candido diz que cada obra de Graciliano é um

projeto terminado. Cae/és é uma experimentação terminada;

S. Bernardo, outro tipo de livro, com uma experimentação dife-

rente e muito bem-sucedida. AnglÍstiaé completamente diferen-

te de S. Bernardo; e Vidas secas é singular. Contudo, apresentam

como elemento comum a desobstrução da fala de quem é impe-

dido de se expressar.

A narrativa de Graciliano é experimental porque ele vai

ensaiando, aproxima-se e afasta-se das imposições retóricas e

dos estereótipos, dos clichês, dos lugares-comuns literários e

ideológicos, que ele solapa no cerne de sua orientação domi-

nante. Há uma frase famosa na abertura de MemónÍJJ' do cárcere

que expressa muito bem esse aspecto: "Liberdade completa nin-

guém desfruta: começamos oprimidos pela sintaxe e acabamos

às voltas com a delegacia de ordem política e social, mas, nos

estreitos limites a que nos coagem a gramática e a lei, ainda nos

podemos mexer"7. A prática política no texto artístico se dá,

pois, nesses estreitos limites entre a gramática e a lei. É dessa

forma que Graciliano contribui para ampliar os limites da nar-

rativa regionalista, que, por volta de 1930, começava a retratar o

Brasil pela óptica da consciência do subdesenvolvimento e do

engajamento político. É a geração de Jorge Amado, José Lins

do Rego, Rachel de Queiroz, José Américo de Almeida. O ro-

mance nordestino impõe-se com uma nova linguagem e um novo

modo de interpretar o Brasil, agora sem os traços iniciais do

Modernismo de 1922.

Há uma estratégia dissimulatória que permite ao escritor

mover-se no interior de um sistema fechado e a ele opor resis-

tência. Esse sistema fechado é a linguagem, é a gramática, da

qual Graciliano não foge, pois não há em sua obra um erro

gramatical sequer: não há pronomes fora de lugar, regências

incorretas, vocábulos usados de maneira equivocada. Graciliano

respeita a gramática, mas age no meio desse círculo fechado.

Age por meio da ironia e da redução da linguagem, usando aquele

mínimo de recursos que a faz funcionar sem perder a carga

explosiva. Poderíamos dizer, usando um termo atual, que

Graciliano é um escritor minimalista; usa o mínimo de recursos

para alcançar a máxima expressividade.

O romance de estréia de Graciliano, Caetés, é escrito de

1925 a 1928. Ele r~vê o livro em 1930, e os originais são envia-

dos ao Rio de Janeiro, a pedido do poeta Augusto Frederico

Schmidt. Durante três anos ele aguarda ansioso, no Nordeste,

que o livro seja publicado, mas o livro não sai, por um motivo

7RAMOS. 1953. v. 1. p. 6.
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banal: Schmidt tinha esquecido os originais dentro de uma capa

de chuva, e só depois de muito tempo é que os encontra e pu-

blica, em 1933. Graciliano tem nessa época 41 anos. Não é,

portanto, um escritor jovem.

Caetés são dois livros num só - esse é já um traço de

ironia. A matéria do romance são os acontecimentos cotidianos

de Palmeira dos Índios: estão lá o vigário, o comerciante, a dona

da pensão, a viúva rica e carola, a solteirona histérica, o farma-

cêutico, o tabelião, personagens típicas de cidade do interior

nas décadas de 1920 e 1930. Não há nenhum grande aprofun-

damento psicológico no livro, e a parte forte da história é o

triângulo amoroso formado pelo comerciante Adrião Teixeira,

sua esposa Luísa e o guarda-livros de sua firma, João Valério.

A principal preocupação de João Valério é escrever um

romance sobre a devoração do bispo Sardinha, que ocorreu ali

perto, em Coruripe da Praia, no século XVI. O episódio histó-

rico é conhecido. A caravela em que viajava o bispo naufragou

e ele acabou servindo de alimento para os indígenas. O fato é

referido por Oswald de Andrade no seu Manifesto Antropófago,

de 1928, três anos depois do início da redação do romance, o

que não deixa de ser um ponto de contato entre correntes tão

distintas como a do modernismo paulistano e a da renovação

literária que os escritores levavam adiante no Nordeste. Há, em

Caetés, uma certa apropriação de A Ilustre Casa de Ramires e de

O Primo Basílio, de Eça de Queirós - por sua vez uma apropria-

ção de Madame Bovary, de Flaubert. A intriga amorosa, as cenas

de jantar e os diálogos lembram o romancista português, que

Graciliano leu muito. Vê-se aqui, por um lado, o tom sarcástico

de uma crônica de costumes; por outro, uma espécie de

devoração antropofágica do escritor português. Graciliano de-

vora Eça de Queirós; ao fazê-lo, presta contas à tradição realis-

ta em que se insere e instaura um desvio. Em certo sentido, essa

devoração supre o romance sobre o bispo Sardinha, nunca con-

cluído, que seria a narrativa da constituição da identidade naci-

onal a partir da devoração do outro-colonizador pelo bárbaro

caeté, o que aparece no livro literalmente pela devoração do

bispo Sardinha e metaforicamente pela devoração de Eça de Queirós.

Muitos críticos consideram Caelésum exercício do roman-

ce. Se ele não tem a característica de obra-prima dos romances

posteriores, é, porém, uma estréia fora do comum: no final dos

anos 20, Graciliano escreve o romance dentro do romance, com

várias narrativas desdobradas. A devoração canibal do bispo

Sardinha, no romance projetado Caelés, transforma-se, no ro-

mance verdadeiramente escrito, na devoração sexual de Luísa.

O que seria parte da história da colonização do país torna-se

história privada no relato de João Valério e ficção no texto de

Graciliano. Há aí um deslocamento fundamental para enten-

dermos o desconforto dos narradores de Graciliano.

João Valério não sente conforto com o que escreve, por-

que quer escrever um romance histórico e não consegue: "Como

é que um negociante vai se meter com coisas de arte? Eu não

consigo escrever uma coisa que está longe da minha vida, sécu-

los antes, eu só sei escrever o que está perto de mim"8. No episó-

dio do naufrágio, ele não fala do naufrágio, mas do que escreveu:

Com a pena irresoluta, muito tempo contemplei destroços
flutuantes. Eu tinha confiado naquele naufrágio, idealizara
um grande naufrágio cheio de adjetivos enérgicos, e por fim
me apareceu um pequenino naufrágio, inexpressivo, um nau-
frágio reles.9

8RAMOS. 1969. p. 234.
9RAMOS, 1969, p. 62.



Os dois níveis textuais se superpõem, indicando o desco-

nhecimento do destino do romance entre Luísa e João Valério,

que até aquele momento não se sabe como vai acabar, e do

romance histórico, que naufraga. Num mesmo período, o autor

usou quatro vezes a palavra naufrágio. Para um escritor econô-

mico 'como Graciliano, isso tem um significado: prenuncIar o

desenlace banal do adultério de Luísa.

Adrião Teixeira, após receber uma carta anônima dela-

tando a relação amorosa entre sua mulher e João Valério, tenta

suicidar-se, mas não morre, demora vários dias para morrer.

João Valério vai procurá-lo e nega que tenha havido a traição.

Graciliano desdramatiza a questão do adultério, ao contrário de

seus precursores. Em O Primo Basílio e Madame Bovary, o adulté-

rio é dramatizado, e a figura feminina é punida. Em Cae/és,

punida é a figura masculina, que se torna objeto de deboche.

Graciliano inverte a figura punida, ou autopunida, ridiculari-

zando a personagem masculina através do suicida que demora a

morrer, numa vigília irritante para os amigos. Nessa vigília, rea-

liza-se o que chamo de relato-caeté, quando o narrador diz:

Dormíamos quase sempre juntos, homens e mulheres, sen-
tados, como selvagens. Muitas necessidades sociais tinham-
se extinguido; mostrávamos às vezes impaciência, irritação,
aspereza de palavras; pela manhã as senhoras apareciam bran-
cas, de beiços amarelentos; à noite procurávamos os melho-
res lugares para repousar. Enfim, numa semana havíamos
dado um salto de mil anos atrás. 10

Na forma do naufrágio reles que condensa tanto o ro-

mance histórico que João Valério ia escrever quanto o romance

que na verdade escreve, configura-se o relato-caeté, que se

lORAMOS. 1969, p. 216.

autodevora e se auto-reflete, para melhor encontrar as vias de

expressão da subjetividade de João Valério e da realidade que

cabe a ele testemunhar. Sem hipérboles e adjetivos exagerados,

o texto que o leitor afinal tem em mãos permite que esse ser-

caeté, o recalcado, o primitivo, venha à tona. Assim, Cae/és

mantém o movimento oscilatório entre o fazer e o desfazer tex-

tual, o que vai ser uma constante nos livros do autor. O narrador

de Graciliano é um sujeito que se questiona a todo momento.

Ele vai apostar, dessa forma, como diz João Valério, nos

"desregramentos da imaginação", como meio de desentranhar

a ficção da experiência pessoal, uma vez que João Valério está

narrando a sua vida pessoal como se fosse uma autobiografia.

Mas, na verdade, por meio da ficção - esses desregramentos da

imaginação -, ele pode opor-se à lei reguladora da cultura e da

sociedade, para alcançar enfim a visão de um mundo destroça-

do. Esse é o grande trunfo de Cae/és.

A estréia fora do comum prenunciava evidentemente um

grande escritor, que vai realizar-se plenamente com S. Bernardo.

Numa carta a sua mulher, Heloísa Ramos, em novembro de

1932, Graciliano escreve:

o S. Bemordo está pronto, mas foi escrito quase todo em
português, como você viu. Agora está sendo traduzido para
brasileiro, um brasileiro encrencado, muito diferente desse
que aparece nos livros da gente da cidade, um brasileiro de
matuto, com uma quantidade enorme de expressões inédi-
tas, belezas que eu mesmo nem suspeitava que existissem.
Além do que eu conhecia andei a procurar muitas locuções
que vou passando para o papel. O velho Sebastião, Otávio,
Chico e José Leite me servem de dicionários.

O primeiro era o pai dele; os outros eram trabalhadores

da fazenda. E continua:



o resultado é que a coisa tem períodos absolutamente in-
compreensíveis para a gente letrada do asfalto e dos cafés.
Sendo publicada, servirá muito para a formação, ou antes
para a fIxação, da linguagem nacional. Quem sabe daqui a
300 anos eu não serei um clássico?1I

Nessa última pergunta, a questão da língua é crucial para

determinar a posição da obra de Graciliano em relação a seus

contemporâneos e à tradição literária brasileira.

S. Bernardo, publicado em 1934, recebe um tratamento

decisivo. É escrito a contrapelo da contribuição milionária de

todos os erros que Oswald de Andrade apregoava. Graciliano

vai submeter a língua oral aos rigores da norma gramatical e a

uma requintada reelaboração. Nesse ponto ele se distancia de

Jorge Amado e José Lins do Rego, que tentam trazer para o

texto a linguagem coloquial falada. Ao traduzir a linguagem oral

para linguagem literária, ele está dando foros artísticos à lingua-

gem oral - mais um grande passo. O resultado será uma dicção

simultaneamente experimental e clássica. Críticos como Otto

Maria Carpeaux, Antonio Candido e Silviano Santiago notaram

isso. Silviano Santiago assinala que a construção límpida da frase

não se coaduna com a lógica combinatória que rege a sua arti-

culação. Graciliano Ramos requer, como todo bom modernista,

a presença do leitor para a compreensão da obra, estabelecendo

os nexos de causalidade lógica. Nas palavras de Antonio

Candido, "0 classicismo de uma frase clara [está] dentro de um

contexto que não é mais clássico, porque é montado de tal

maneira que requer a colaboração de um leitor para ser com-

preendido direito"12• Se lemos uma frase de Graciliano, é

lIRAMOS, 1981, p. 130-131.

12GARBUGLlü et ai.• 1987, p. 428.

claríssima; se lemos a seguinte, já não entendemos tanto. Exige-

se um esforço de participação para que essa linguagem seja en-

tendida. Que visão nacional essa linguagem está passando? Ela

está mostrando que a configuração da língua nacional é fruto

de uma articulação dialógica, para não dizer conflituosa, que as

posições de leitor e escritor traduzem à sua maneira.

Inicialmente, Paulo Honório trata a redação do livro

como a divisão de um trabalho, de acordo com algumas compe-

tências: o padre vai escrever as expressões latinas, João Nogueira,

Arquimedes e Godinho vão escrever alguma coisa, e ele escre-

verá os rudimentos de pecuária e terá o seu nome na capa.

Claro, ele é o proprietário. Descontente, porém, com o estilo

dos companheiros, que considera muito empolado, diz que vai

escrever do jeito dele. Na verdade, S. Bernardo começa no capí-

tulo três. O que está em questão é a propriedade do discurso do

latifundiário e, por meio desse discurso, a língua nacional. A

língua nacional é dialógica. É o que mostra Graciliano, a partir

da relação conflituosa entre a linguagem escrita e a linguagem

oral e da maneira como esse conflito se realiza na relação do

narrador ou do escritor com o leitor, que não é harmônica. Paulo

Honório escreve na linguagem dele até o capítulo 18; como um

latifundiário que é dono de si e do mundo, ele se crê dono da

linguagem e acha que pode dominá-la.

A trajetória do self-made man, o menino pobre que não

conhece pai nem mãe, criado por uma preta velha, e que conse-

gue, a partir de atos escusos, tornar-se um grande latifundiário,

é narrada de uma forma muito positiva até o capítulo 18. A

partir daí, ao narrar sua vivência com Madalena, com quem

se casa para deixar um herdeiro para as terras que possui, Paulo

Honório vai desfazer tudo o que construiu nos 18 primeiros

capítulos.



S. Bernardo mostra o que a modernização capitalista pro-

voca, e Paulo Honório é o representante dessa modernização.

A fazenda dele não é uma fazenda antiga, utiliza técnicas mo-

dernas de plantio e pecuária. Madalena, porém, tem idéias dife-

rentes das dele, espanta-se com a sua rudeza, com a violência

com que age em relação aos empregados. Assim, se, num pri-

meiro momento, Paulo Honório consegue manter a linguagem

no limite da lógica e da clareza, ao começar a falar de Madalena,

ele vai desconstruir tudo o que construiu, fazendo aflorar o que

estava sendo recalcado. Parece que Madalena instila veneno no

vocabulário dele; é o feminino, um outro tipo de linguagem,

que vai solapar a linguagem de Paulo Honório. a esforço rea-

lista de narrar a vida choca-se com a diferença que a mulher

instaura no seu mundo, confundido entre ser e parecer, com a

entrada em cena da figura clássica do ciúme. Ser e parecer se

confundem, mas não podem confundir-se numa representação

realista. a ciúme vai reforçar o medo que Paulo Honório tem

do desejo, da desagregação psíquica, do descentramento do su-

jeito. a desejo por Madalena, que ele descobre tarde, depois de

ela ter morrido, expande estruturalmente o livro, faz com que

leiamos os 18 primeiros capítulos de uma outra maneira. Quan-

do Paulo Honório passa a falar de Madalena, o leitor começa a

desconfiar de que aquele projeto de escrita, que é um projeto de

vida, é malogrado, e de que o desejo de escrita de Paulo Honório

é o desejo do outro, como saída da solidão e do enclausuramento.

É interessante que Paulo Honório - e esta é outra gran-

deza artística do livro -, apesar de ser um criminoso, não nos

causa raiva. a romance é tão bem construído que não chega-

mos a ter raiva dele; temos pena. Graciliano denuncia o latifun-

diário, mas mostra também o embate de um ser humano, suas

buscas. Para Paulo Honório as relações são todas reificadas;

Madalena é um objeto de que ele toma posse, como toma posse

da terra. Nesse caso, porém, ele tem de humanizar-se, e o que o

humaniza é a diferença, o feminino. Isso não quer dizer que ele

consiga voltar atrás nas suas convicções; vai reconhecer que

errou, que foi brutal com Madalena, mas não pode voltar atrás,

porque não adianta mais e porque Madalena já se matou.

A cena do suicídio é muito importante, e o capítulo 31 é
belíssimo. Nele, o desentendimento com Madalena atinge o clí-

max - Paulo Honório está na torre da igreja da fazenda com

um empregado, Marciano, procurando um ninho de coruja, e

vê lá de cima, pela janela da torre, Madalena escrevendo. Ele

acha que Madalena é amante de todos na fazenda. Desce as

escadas e encontra no chão "uma folha de prosa com certeza

trazida pelo vento"!3. É a leveza dessa folha solta, que ele acre-
dita ser dirigida a um dos amantes da mulher, que dá uma for-

ma especial, ao mesmo tempo dramática e serena, ao diálogo

que ele terá com Madalena na sacristia da igreja. Ele lhe propõe

uma viagem ao Rio, e ela responde que já não adianta mais. Ela

já escreveu a carta. Não sabemos o conteúdo do papel, mas

sabemos que faz parte da carta que Madalena escrevia e que

deixa para ele antes de se matar. É em resposta a essa carta que

Paulo Honório escreve o livro; a parte que falta, a folha solta

que continua a faltar durante a escrita e a leitura do livro, ins-

taura uma fissura na narrativa, salienta o dialogismo decorrente

não só das vozes diferentes de narrador e autor, mas também

da ressonância, na voz do narrador, das vozes que ele busca calar.

a momento da escrita de S. Bernardo é o da Revolução de

1930, sutilmente referida no livro. a dialogismo em S. Bernardo

será uma espécie de contraposição ao monologismo que o

13RAMOS. 2003d. p. 185.



Estado Novo vai impor ao país. Graciliano apresenta uma in-

terpretação do país naquele momento, ao mesmo tempo que

trata das subjetividades em crise; estas são, de certo modo,

emblemáticas do jogo de forças ideológicas em curso no perío-

do. Segundo o crítico Alfredo Bosi, começa a firmar-se, aí, uma

visão literária nova, orientada por novas exigências que se

impunham ao artista e demandavam "formas de dicção mais

chegadas a uma sóbria e vigilante mimese crítica". É com essa

sóbria e vigilante mimese crítica que se vai fazer, em S. Bernardo,

a recapitulação vivencial de um latifundiário, que se vai apre-

sentar, em Angústia, o drama da condição de um intelectual

pequeno-burguês do mundo urbano, outra vez por meio de uma

relação amorosa fracassada.

Angústia conta a história de Luís da Silva, um funcionário

público que escreve para jornal e faz sonetos de encomenda

para ganhar um dinheiro extra. Ele se apaixona por uma vizi-

nha, Marina. De início, é uma relação muito parecida com a de

Bentinho e Capitu, porém bem mais perversa sexualmente. Luís

fica noivo de Marina e compra um enxoval com suas economi-

as; ela passa a exigir dele coisas de luxo e se envolve com Julião

Tavares, que é gordo e rico. Esse é talvez o romance mais radi-

cal de Graciliano, em que ele pode lançar todo o seu ódio con-

tra o capitalismo. Luís da Silva defronta-se com um homem

repulsivo, um capitalista desonesto, e é preterido por Marina.

Luís da Silva narra a história depois de enforcar Julião Tavares.

Nesse romance, Graciliano explora de forma mais intensa a téc-

nica do monólogo interior. Num estado meio delirante, Luís da

Silva rememora e narra um certo sentimento de intrusão-rejei-

ção, que se apresenta como impulso e obstáculo à sua atuação

política e social. É dessa forma de impotência que talvez nasça

em Graciliano a necessidade de saltar da ficção para a confis-

--p---

são, para usar os termos de Antonio Candido. Mas antes ele

teria de passar pela experiência crucial de Vidas secas, espécie de

mediação entre o romance narrado na primeira pessoa e os tex-

tos autobiográficos que virão depois.

Vidas secas foi publicado em 1938. Diferentemente das

obras anteriores, a história é narrada em terceira pessoa, o que

logo chamou a atenção de críticos como Antonio Candido, Ál-

varo Lins e outros.

Graciliano optou, nesse romance, por uma narrativa que

se realiza na aproximação e no distanciamento em relação aos

retirantes, alternância que é uma forma de solidariedade com

Fabiano, sinha Vitória, Baleia e os meninos, mas, ao mesmo

tempo, um modo de sustentar um afastamento crítico e dramá-

tico desses personagens. Relativiza-se assim a terceira pessoa;

se o romance fosse escrito, como os outros, na primeira pessoa,

Fabiano não poderia ser o narrador, pois quase não fala e é

analfabeto. A construção soaria inverossímil; seria um erro téc-

nico primário. Por outro lado, a terceira pessoa onisciente não

serviria a Graciliano, que tem interesse em aproximar-se dos

retirantes, em saber o que se passa na cabeça deles, ou até na

cabeça de uma cachorra quando ela está morrendo. É disso que

ele quer aproximar-se, daquele silêncio que mencionei. Vidas

secas é o livro que mostra isso mais claramente. Pode-se dizer

que equivale a escrever, hoje, sobre um morador de rua. Como

vamos penetrar na cabeça do morador de rua, saber o que ele

pensa, o que ele vive?

Graciliano Ramos tem simpatia pelos retirantes, porque

ele também é, de certo modo, um retirante - obrigado, ele diz, a

fazer uma viagem turística forçada, ao vir, preso, no porão do

navio Manaus para o Rio de Janeiro. Ele não quer, entretanto,

falar no lugar dos que não têm fala, o que seria um ato de vio-



lência e autoritarismo. Como escritor, por uma obrigação ética

e artística, ele tem de mostrar por que eles não falam, mostrar o

seu silêncio. Recorre, para isso, a uma técnica comum, que é o

discurso indireto livre, pelo qual se relativiza o ponto de vista obje-

tivo, mas sem substituir o lugar da pessoa, como nesse exemplo:

Dentro em pouco o despotismo de água ia acabar, mas Fabi-
ano não pensava no futuro. Por enquanto a inundação cres-
cia, matava bichos, ocupava grotas e várzeas. Tudo muito
bem. E Fabiano esfregava as mãos. Não havia o perigo da
seca imediata, que aterrorizara a família durante meses. A
caatinga amarelecera, avermelhara-se, o gado principiara a
emagrecer e horríveis visões de pesadelo tinham agitado o
sono das pessoas. De repente um traço ligeiro rasgara o céu
para os lados da cabeceira do rio [...].14

Não é Fabiano quem está narrando, as impressões de

Fabiano estão sendo narradas. A técnica do discurso indireto

livre permite a Graciliano singularizar os destinos representa-

dos, mostrar que Fabiano, sinha Vitória, o menino mais velho e

o menino mais novo são pessoas, e que Baleia é quase uma

pessoa, um ser vivente como os outros.

Num trecho de carta a sua mulher, Graciliano mostra

como passa do particular para o universal, ao comentar o pri-

meiro texto que escreveu de Vidas secas, o episódio da Baleia:

Escrevi um conto para a morte de uma cachorra, um troço
difícil como você vê: procurei adivinhar o que se passa na
alma de uma cachorra. Será que há mesmo alma em cachor-
ro? Não me importo. O meu bicho morre desejando acordar
num mundo cheio de preás. Exatamente o que todos nós
desejamos. A diferença é que eu quero que eles apareçam

14RAMOS, 2006, p. 65.
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antes do sono, e Padre Zé Leite pretende que eles nos ve-
nham em sonhos, mas no fundo todos somos como a minha
Baleia e esperamos preás.15

Aqui está a mostra de como ele procura universalizar um

dado particular: "Todos somos como a minha Baleia". A medi-

ação é levada a efeito pela ficção. "Procurei adivinhar ...", ele

diz. Procurar adivinhar é ficcionalizar. Observe-se o pronome

"minha": não é a Baleia cachorra, é a "minha" Baleia. Abrem-se

inesperadas possibilidades de acesso ao que a realidade signifi-

ca. A tarefa do narrador-adivinho encontra aí sua razão de ser e

sua justificativa ética, uma vez que a mediação ficcional opera-

da no texto traduz tanto a perspectiva narrativa adotada quanto

as dificuldades que o narrador tem de aproximar-se do estado

de privação dos personagens. "Esse troço difícil", em vários

sentidos, ao qual Graciliano se refere, é o motivo fundador do

romance, o grande responsável pela originalidade de Vidas se-

cas. Adivinhar é criar, inventar, ficcionalizar. Pela mediação da

escrita ficcional e literária, algo muito particular pode ser com-

partilhado com o leitor. Há aí, implícita em Vidas secas, uma

poética do romance.

Em 1944, Otávio de Faria diz que o Nordeste já se esgo-

tara, não dava mais romances. Numa carta a João Condé,

Graciliano, comentando Vidas secas, afirma:

Fiz o livrinho sem paisagens, sem diálogos. E sem amor. Nisso,
pelo menos, ele deve ter alguma originalidade. Ausência de
tabaréus bem-falantes, queimadas, cheias, poentes vermelhos,
namoro de caboclos. A minha gente, quase muda, vive numa
casa velha de fazenda; as pessoas adultas, preocupadas com
o estômago, não têm tempo de abraçar-se. Até a cachorra é

15RAMOS, 1981, p. 194.
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uma criatura decente, porque na vizinhança não existem ga-
lãs caninos.16

Trata-se, portanto, de uma situação de pura privação, de

uma poética da escassez que desvenda socialmente o Brasil,

como nenhum romance tinha feito até então.

Graciliano desfaz a certeza da terceira pessoa e escolhe a

forma descontínua como recurso de montagem textual. Lúcia Miguel

Pereira chama a atenção para esse fato, e Antonio Candido chega a

dizer que são quase gravuras rústicas, blocos narrativos autôno-

mos, que apresentam, porém, uma seqüência temporal cíclica. O

livro começa com a chegada de retirantes e termina com a saída

deles, como se a história social brasileira não avançasse, como se

marcasse passo, dizem Antonio Candido e Silviano Santiago.

Vidas secas se chamaria inicialmente "O mundo coberto

de penas", que é o título de um dos capítulos do livro. Quando

recebe do editor José Olympio as provas do livro, Graciliano

risca esse título e escreve Vidas secas.O primeiro título está rela-

cionado com o episódio das cardinheiras, fundamental no livro.

Cardinheiras são aves de arribação que vão cobrir o mundo de

penas, no duplo sentido da palavra, já que, quando aparecem,

estão fugindo da seca, procurando água. Numa carta a Octávio

Dias Leite, poeta e militante comunista de Belo Horizonte, que

s,e correspondeu com vários intelectuais da época, Graciliano,

respondendo a um convite para vir à cidade, diz: "Estou horri-

velmente ocupado, e a literatura nacional não consente que eu

tire uma semana de férias. Preciso acabar as minhas Cardinheiras.

Parece que vai ser esse o título do romance"17. A carta é de 3 de

setembro de 1937.

16RAMOS.1988.

17RAMOS. 2003b. p. 41.

Em uma passagem do capítulo "O mundo coberto de

penas", pode-se perceber bem o que chamei de minimalismo, o

uso do mínimo de recursos para alcançar a máxima

expressividade. Fabiano vê as cardinheiras passando:

As bichas excomungadas eram a causa da seca. Se pudesse
matá-las, a seca se extinguiria. Mexeu-se com violência, car-
regou a espingarda furiosamente. A mão grossa, cabeluda,
cheia de manchas e descascada, tremia sacudindo a vareta.
- Pestes!
Impossível dar cabo daquela praga. Estirou os olhos pela
campina, achou-se isolado. Sozinho num mundo coberto de
penas, de aves que iam comê-lo. Pensou na mulher e suspi-
rou. Coitada de sinha Vitória, novamente nos descampados,
transportando o baú de folha.18

Essa passagem mostra como ele passa da revolta à impo-

tência. Primeiro diz: "Se pudesse matá-las ...", e depois: "Impos-

sível dar cabo daquela praga ...". E daí para a solidão: "Estirou

os olhos pela campina, achou-se isolado, sozinho num mundo

coberto de penas". O fragmento sintetiza a condição de sobre-

vivente de Fabiano, tangido pelo peso de uma dupla carga de

opressão: a miséria e a impossibilidade de ser livre. O fragmen-

to resume também a condição de desterrado, de exilado no pró-

prio país.

O nomadismo forçado é, pois, a falta de lugar geográfi-

co, de lugar social, de lugar político de Fabiano, da mulher e

dos filhos. É o não-lugar ao qual o menino vai dar um nome:

inferno. No filme de Nelson Pereira dos Santos, baseado no

livro, a cena é muito expressiva. O menino fica perguntando:

"ô mãe, o que é o inferno?". Ela responde: "O inferno é um

IBRAMOS, 2006, p. 114.
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lugar cheio de fogueiras e espetos quentes". O menino fala:

"Você foi lá?", e ela dá uns socos na cabeça do menino, que,

chorando, vai para debaixo de uma árvore, com Baleia no colo.

A câmera mostra, pelo olhar do menino, a paisagem em volta: é

toda aconchegante, agradável, fazia parte do mundo dele, havia

uma convivência biológica, ecológica, com aquele mundo. Ele

olha e diz: "Inferno! Inferno! Inferno!". Até que ele vê a mãe

mexendo na cozinha e fala: "Inferno! Inferno!". O signo "In-

ferno!", agora motivado, dissolve o equilíbrio que ele tinha com

as coisas à volta, e às quais sua experiência mais íntima empres-

tava um certo encantamento, partilhado por todos os viventes e

importante para a construção da subjetividade do menino e para

a sua integração familiar e social.

Evoca-se o mundo desaparecido, no momento da sua

desaparição. O texto diz:

Todos os lugares conhecidos eram bons: o chiqueiro das ca-
bras, o curral, o barreiro, o pátio, o bebedouro - mundo onde
existiam seres reais, a família do vaqueiro e os bichos da fa-
zenda. Além havia uma serra distante e azulada, um monte
que a cachorra visitava, caçando preás, veredas quase imper-
cepóveis na caatinga, moitas e capões de mato, impenetrá-
veis bancos de macambira - e aí fervilhava uma população
de pedras vivas e plantas que procediam como gente. Esses
mundos viviam em paz, às vezes desapareciam as fronteiras,
habitantes dos dois lados entendiam-se perfeitamente e au-
xiliavam-se.19

O menIno está em comunhão com a natureza, com os

bichos, com tudo. No entanto, a violência do gesto materno

reitera o isolamento e a mudez do filho: "Deu-se aquilo porque

19RAMOS, 2006. p. 58.

sinha Vitória não conversou um instante com o menino mais

velho"20. Tudo em volta é familiar. Se é familiar, é compartilha-

do pelo menino, pelos outros. Então, o estranhamento da terra

rompe a possível identidade benéfica entre terra e mãe. Nós

não falamos pátria, terra-mãe? Não está no nosso imaginário?

A terra e a mãe aí são ambas contaminadas por um significante

maléfico. O texto diz: "Levantou-se. Via a janela da cozinha, o

cocó de sinha Vitória, e isto lhe dava pensamentos maus"21.

A metáfora da prisão que o livro constrói durante todo o

tempo remete ao determinismo da terra, dificulta - ou impossi-

bilita - a percepção da realidade a partir de uma consciência da

história da miséria, da história da servidão, da história do des-

terro. Vidas secas realiza-se na contracorrente dos discursos pa-

trióticos de integração que o Estado Novo estava produzindo

(não nos esqueçamos da época de sua publicação). O livro lança

uma zona de sombra sobre os contornos da imagem domi-

nante de pátria e seu significado; desfaz a idéia de pátria-mãe,

comum no imaginário histórico nacional, muito utilizado, à

época, nos livros escolares, pelo reforço da noção de pátria-

madrasta, nome impronunciável ou proibido da mãe má.

Como intui o menino mais velho, não só a mãe é má, também é

má a terra - tudo é inferno. Em Infância, o autor descreve a

mãe:

Uma senhora enfezada, agressiva, ranzinza, sempre a mexer-
se, bossas na cabeça mal protegida por um cabelinho ralo,
boca má, olhos maus que em momentos de cólera se infla-
mavam com um brilho de loucura.22

20RAMOS, 2006. p. 55.

21RAMOS. 2006. p. 60.
22RAMOS. 2003c. p. 16.



Em 1946, Graciliano escreve a Portinari: "Dos quadros

que você me mostrou quando almocei no Cosme Velho pela

última vez, o que mais me comoveu foi aquela mãe a segurar a

criança morta". Referia-se ao quadro clássico de Portinari que

mostra uma mãe ajoelhada segurando um menino morto nos

braços. Na mesma carta, Graciliano comenta:

Saí de sua casa com um pensamento horrível. Numa socie-
dade sem classes, sem miséria, seria possível fazer-se aquilo?
Numa vida tranqüila e feliz, que espécie de arte surgiria?
Chego a pensar que faríamos anjinhos cor-de-rosa, e isso me
horroriza.23

Essas deformações - "Dizem que somos pessimistas e

exibimos deformações", escreve na mesma carta - é que dão

lastro à interpretação do Brasil realizada por Graciliano, carac-

terizada, em Vidas secas, pela crítica a uma nação projetada na

falta de um povo, povo que ainda está por vir.

A dor dos retirantes é ponto de partida para alguma coi-

sa nova que se desenha no horizonte dessa gente, uma promes-

sa de felicidade, uma esperança de liberdade, ou é a certeza da

danação. Vidas secas termina no condicional: "Chegariam a uma

terra desconhecida e civilizada, ficariam presos nela. E o sertão

continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a

cidade homens fortes, brutos, como Fabiano, sinha Vitória e os

dois meninos"24.

Vidas secas tem uma continuação. É A hora da estrela, de

Clarice Lispector. Macabéa representa o retirante já na cidade,

alfabetizado, dominando parcamente algumas tecnologias de so-

brevivência. Ela datilografa tudo sujo e errado, mas já domina

23MORAES, 1992, p. 228,
24RAMOS, 2006, p, 128.

alguma coisa, sabe falar alguma coisa, até que é eliminada pela

cidade, é atropelada e morta. Escrito por uma mulher que viveu

muito tempo no Recife, nordestina e judia, portanto "retirante"

também, é A hora da estrela quem vai dar prosseguimento à

história de Vidas secas.

Discussão

Pergunta - Como foi a formação de Graciliano Ramos?

Wander Melo Miranda - Graciliano foi um autodidata.

Em Infância, encontramos a história da sua formação, os livros

que ele leu. Na biblioteca do tabelião Jerônimo Barreto, lê os

livros de capa e espada, José de Alencar, Júlio Verne, até esgo-

tar o acervo. Depois, Mário Venâncio, jornalista e escritor, fun-

da com Graciliano um jornal chamado "O Dilúculo", que quer

dizer "alvorada". Aí se vê um gosto meio parnasiano (Graciliano

está na passagem do século, nasceu em 1892). Mais tarde, lê os
naturalistas, indicados por Mário Venâncio. Esconde algumas

moedinhas, roubadas na loja do pai, onde trabalha, e encomen-

da livros da Livraria Francisco Alves, do Rio de Janeiro.

Graciliano não teve formação superior. Aprendeu línguas

sozinho: tinha mais fluência em italiano, mas lia também em

francês e em espanhol. Depois das leituras indicadas por Mário

Venâncio, adquire uma certa liberdade e encontra sua própria

trilha: Aluísio Azevedo, Joaquim Manoel de Macedo, os russos.

Diz que o maior romance já escrito é Guerra e Paz, de Tolstói.

Há um período em que vai estudar em Maceió, e lá estão Rachel

de Queiroz, Aurélio Buarque de Holanda, gente com quem ele

vai se enturmar. Ele vem de uma família de posses, mas é claro

que uma família nordestina está sujeita aos altos e baixos da
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seca. Chega a ser prefeito de Palmeira dos Índios, uma cidade

importante em Alagoas, e secretário de Estado de Educação.

Pergunta - Geralmente, o leitor de livros não é o homem

sofrido que grandes escritores retratam em suas obras. O que

você pode dizer sobre essa contradição?

Wander Melo Miranda - Graciliano traz à tona contradi-

ções como essa. A primeira delas é o fato de seus personagens

retratarem pessoas que não vão ler os livros dele. O retirante é

analfabeto, não tem acesso a sua obra. Em Memórias do cárcere,

ele diz que o autor preferido dos presos em Ilha Grande - eram

presos comuns, não presos políticos - é Jorge Amado. Ele nota

que Jorge Amado consegue atingir o leitor semiletrado. Portanto,

Graciliano traz à tona esta contradição: escreve sobre pessoas

que não vão ler sua obra, escreve por uma necessidade imperio-

sa de expressão.

Em Infância, há, de um lado, o avô fazendeiro, rico,

mandão, e de outro, o avô falido, que trança urupemas, uma

espécie de peneira. Ele se identifica com esse avô. O ato de

trançar urupemas é como o ato de escrever. O avô diz que

os outros fazem as urupemas enfeitadas e frágeis e que ele

preferia as urupemas fortes e seguras, o que corresponde à
necessidade imperiosa de expressão que leva Graciliano a

escrever.

Há uma outra contradição. Como Graciliano é engajado

politicamente e se preocupa com uma prática política efetiva,

filia-se a um partido, pretende de algum modo mudar a socieda-

de. Ele está nesse fio de navalha, que é o de fazer um texto

artístico capaz de, ao mesmo tempo, expressar sua preocupa-

ção política, sem deixar que ela se torne determinante do texto

e acabe por deturpá-lo. Quando Graciliano escreve Memórias do

cárcere, o Partido Comunista Brasileiro quer ler o livro, para

censurá-lo. Os comunistas não são retratados como heróis, mas

como pessoas comuns. Graciliano não aceita a imposição, e tal-

vez isso - o desgosto - o tenha impedido de escrever o último

capítulo.

Alguns personagens de Graciliano são letrados: Luís da

Silva, Paulo Honório. Mas ele não está escrevendo sobre letra-

dos, está escrevendo sobre os que não escrevem, os que estão

relegados ao silêncio. É mais ur!1a questão que ele problematiza

na cultura brasileira: escrever num país de analfabetos. Por isso

o cuidado com a técnica em Vidas secas. Fazer o livro exigiu

muito cuidado, pois o texto podia tornar-se um panfleto políti-

co, ou uma ingenuidade literária, e ele tem consciência de que

está escrevendo num país de analfabetos. O livro dele pode ser

lido por qualquer pessoa medianamente letrada; Graciliano não

é um Guimarães Rosa. Uma pessoa medianamente letrada não

consegue ler Grande sertào: veredas, mas consegue ler qualquer

dos romances de Graciliano e se emocionar.

Mas é sempre uma leitura de conflito. Graciliano é agres-

sivo, ele quer nos dar um soco, quer nos incomodar. Quando

lemos um livro como Angústia, saímos arrasados; o livro é de

uma força extraordinária, não é um livro que nos encanta - não

há nisso nenhum julgamento de valor -, como Guimarães Rosa

nos encanta. Apesar de Grande sertào: veredas ser um livro bas-

tante forte, bastante triste, trágico, Guimarães Rosa nos encan-

ta pela linguagem, pelas metáforas. Graciliano não nos encanta

dessa maneira. Graciliano quer nos tirar do conformismo. Por

isso ele adota essa construção que exige a participação do lei-

tor: há que se juntar uma frase com a outra para o texto fazer

sentido. Do contrário, não há compreensão, pois uma coisa não

tem ligação direta,e evidente com a outra. O leitor tece em sua

cabeça a ligação. Além de moderna, essa construção é política,



porque requer nossa reação, nossa raiva, nosso ódio, ou nosso

desânimo, enfim, requer nossa participação. Acho que isso

Graciliano consegue. Ele tem consciência do que o leva a escre-

ver. Há uma passagem em Memórias do cárcere em que ele diz:

"Por que é que indivíduos como eu escrevem? Para quê? per-

guntava a mim mesmo. [...] Afinal, o Brasil é uma tristeza. Essas

misérias são iguais a várias que por aí circulam. Escrevemos à

toa e ainda achamos quem nos elogie"25.

Pergunta - A obra de Graciliano é construída a partir de

reminiscências, que ficam entre a lei e a gramática. Além de pôr

em evidência esses dois elementos, ele também não dá uma nova

dicção a essa lei, a essa gramática?

Wander Melo Miranda - Concordo. Só gostaria' de dizer

que, ao trabalhar entre a gramática e a lei, Graciliano, na verda-

de, usa o código do perseguidor, do dominador, do qual ele não

consegue se desvencilhar. O mais importante, entretanto, é que,

justamente usando esse código, ele consegue transformá-lo. Usan-

do a gramática e a lei, ele faz um contradiscurso da gramática, um

contradiscurso da lei, do que elas significam, até metaforica-

mente. Em algumas brechas criadas no texto, que chamo de

fissuras narrativas, o feminino vem à tona na voz masculina, e o

proibido se declara. Nessas brechas, o silenciado se expõe. O

que Graciliano quer trazer é a complexidade. O silêncio não

resolve nada, não é apaziguador, é extremamente ruidoso, in-

quietante, pois fala de alguma coisa constantemente impedida

de vir à tona. E isso abre novas vias de representação literária.

Na escola, Graciliano implica com o provérbio "Fala pouco e

bem e ter-te-ão por alguém"26. Ele entende a mesóclise "ter-te-

25RAMOS• 1953. v. 4. p. 98.
26RAMOS. 2003c. p. 114.

ão" como se fosse o nome de um personagem. Ele pensa: "Que

diabo de homem é esse Terteão?". Fica implicado com isso,

toma ódio disso; ele detesta Df Ltlfíadaf, detesta a inversão, o

predicado antes do sujeito. Em ft!ltincia, ele diz que não há pior

prisão do que a escola primária do interior. Ele toma ódio desse

Terteão, até que ele vê a expressão por escrito e entende. Ora,

"Fala pouco e bem e ter-te-ão por alguém" é uma regra que

Graciliano vai seguir para o resto da vida. Não é uma contradi-

ção? Aquilo que o incomoda terrivelmente na infância, o pro-

vérbio chato que o obriga a agir de determinada maneira, ele

vai seguir ao pé da letra. Graciliano fala pouco e bem e chega a

ser um grande escritor.

Nessa relação conflituosa com o código do perseguidor,

só há uma maneira de desvencilhar-se: a ironia, que ele desco-

bre quando as moças começam a elogiar, em l'!fiincia, o seu

paletó, que tem uma cor horrorosa. Assim, Graciliano descobre

que as palavras podem ser usadas para dizer o contrário do que

significam - e pronto, achou' o caminho, a vereda estreita por

onde pode passar, que não deixa de ser um caminho no fio da

navalha. Em seus romances, vai o tempo todo por esse fio: cai

um pouquinho para o panfleto, para o melodrama, mas segue

firme.
A relação com o partido também é contraditória: Graci-

liano afirma que, se a revolução triunfar, ele vai ser uma das

primeiras pessoas a serem fuziladas, porque não vai abrir mão

de sua individualidade. Graciliano não pode falar com a lingua-

gem do marginal porque não é um marginal, é um homem letra-

do, um homem que lê em várias línguas. Ele não pode se colo-

car no lugar do que não é, mas tenta mostrar esses outros luga-

res de enunciação. É no resto, no resíduo, que Graciliano busca

uma linguagem.



Pergunta - Como são tratados, em Graciliano, o con-

flito entre a língua oral e a língua escrita e a questão da língua

nacional?

Wander Melo Miranda - Ao dizer que escreveu S. Bernardo

em português e o está traduzindo para brasileiro, Graciliano

nos mostra que a questão da nação, para o escritor, passa pela

linguagem. A questão do escritor é a linguagem, não há outra.

Silvia no Santiago, no artigo "Literatura e sociedade de consu-

mo", mostra que o escritor brasileiro contemporâneo perdeu

muito com a queda do muro de Berlim, porque não falou sobre

isso, não usou essa linguagem. Com o problema da aids, o es-

critor brasileiro conseguiu falar uma linguagem da aids, se eu

me explico bem.

Fala-se uma linguagem que é contemporânea a uma ques-

tão, por isso não se falou por aqui da queda do muro de Berlim.

A esquerda não poderia criticar, porque seria acusada de reacio-

nária. Se, para o escritor brasileiro, o assunto passou em bran-

co, para o escritor europeu foi importante ter uma linguagem

para falar disso. Portanto, as questões do escritor são questões

de linguagem; têm que ser resolvidas na linguagem. É fácil no-

tar que Graciliano é de esquerda. No entanto, o seu campo de

batalha é a linguagem. É na linguagem que ele resolve essas

questões. Mas é um campo minado: além dos estereótipos e da

tradição, há a gramática, que Graciliano tem que respeitar e ao

mesmo tempo subv.erter.

A questão da nação se coloca para ele por meio da lin-

guagem, no conflito entre linguagem oral e linguagem escrita, o

mundo dos analfabetos e o dos alfabetizados. Em S. Bernardo, a

linguagem de Madalena é uma, a de Paulo Honório é outra e,
elas se chocam. Quando dizemos que o feminino surge no meio

dessa linguagem masculina, queremos dizer que há um outro

conflito aí, o do proprietário, que toma as linguagens dos ou-

tros e diz: "Não, isso aí não serve, é só a minha linguagem que

vale, é com a minha linguagem que eu escrevo". Porém, à medi-
da que ele vai escrevendo, aparece a linguagem de Madalena, e é

a partir dessa outra linguagem que Paulo Honório se determi-

na, como escritor e como ser humano.

Para um escritor, essa outra linguagem é crucial: eu só me

defino, ou eu só determino o meu lugar de enunciação, em relação

a outra linguagem. É um jogo de linguagens que pode ser conflitante,

como no caso de Graciliano, ou harmônico. Nas obras de Guima-

rães Rosa, há conflitos também. Guimarães Rosa consegue fazer

algo extraordinário: Cra/lde serltio: lJeredas é, nas palavras de

Roberto Schwarz, o resultado de quinhentos anos de oralidade.

É totalmente oral e, ao mesmo tempo, totalmente letrado.

Pergunta - É ingênuo pensar que a presença do suicídio

em mais de uma obra do escritor seria um manifesto de dor,

considerando-se que ele teve um filho suicida?

Wander Melo Miranda - O suicídio do filho de Graciliano

é posterior. Há o suicídio de Adrião, em Cae/és, escrito nos anos

1920, e o de Madalena, em S. Bernardo, escrito nos anos 1930.

O suicídio do filho do escritor ocorre nos anos 1940. Ele tem

problemas psicológicos, envolve-se em uma briga e mata um

rapaz. Vai para casa e se mata. Não há ligação direta entre as

situações.

O suicídio em Cae/és é um suicídio literário, parodiado,

derrisório; Graciliano faz graça com isso, debocha da situação,

porque o personagem se dá um tiro e não consegue se matar. Já

perdeu a mulher para outro e não consegue nem se matar, de-

mora oito dias para morrer. Graciliano está invertendo os pa-

péis sociais e sexuais e criticando até aquele tipo de livro que se

baseia na questão do adultério e do suicídio.



A questão do suicídio de Madalena é mais dramática: não

há saída para ela. Como compatibilizar seus ideais, suas cren-

ças, com as atitudes de um homem como Paulo Honório? Im-

possível. Então ela se mata. Nelson Pereira dos Santos conta

que queria filmar S. Bernardo, mas ficava com dó do final, quan-

do Madalena se suicida. Segundo o diretor, Graciliano ficou

furioso e lhe disse: "Olha, você pode fazer o filme, mas faça o

seu filme, não o meu livro". Na verdade, dentro da trama do

livro, Madalena tinha que se suicidar, não tinha saída, ela não

podia continuar viva numa sociedade machista. Acredito que o

grande escritor tem uma certa sensibilidade para transformar

em linguagem literária o que está acontecendo à sua volta.

Graciliano escreve entre as duas guerras mundiais, num mo-

mento em que o Brasil caminha para uma ditadura. E tudo isso

aparece no discurso dele. Graciliano consegue descobrir uma

linguagem para dizer isso, e essa é a sua grande originalidade.

Ele tem uma linguagem que Jorge Amado, apesar de suas quali-

dades, não consegue desenvolver.

Pergunta - Você afirmou que cada livro de Graciliano é

um projeto terminado, bem diferente dos outros livros. Que

exemplos você daria dessas diferenças?

Wander Melo Miranda - Posso dar vários. Em S. Bernardo ,
Paulo Honório reflete sobre si mesmo, escrevendo em um por-

tuguês correto, com a linguagem, é claro, de um fazendeiro.

Quando passa a escrever sobre Madalena, seu mundo entra em

desequilíbrio, mas ainda assim o romance tem um andamento ,
digamos, linear.

Já Angústia é completamente diferente: trata-se de um

novelo, e é como se Luís da Silva estivesse delirando. Luís da

Silva não está recapitulando sua vida com o objetivo de enten-

der o que se passou, como Paulo Honório faz. Paulo Honório ,

de certa maneIra, recapitula tudo para tentar entender o que

aconteceu, por que tudo desmoronou. Luís da Silva não tem

essa intenção, não rememora o que se passou para procurar

entender por que matou Julião Tavares. Ele entra num delírio

em que o passado e o presente se misturam e a sua infância vem

à tona - são texturas diferentes de tempos diferentes, que se

sobrepõem, o que constitui um projeto literário muito diferente

de S. Bernardo. Mas ambos têm uma linha comum, o estilo de

Graciliano Ramos, com experimentações variadas.

Em Angústia, o monólogo interior é levado às últimas

conseqüências. É um livro com uma dicção expressionista. Em

S. Bernardo, não há uma dicção expressionista, há um realismo

auto-reflexivo, diferente, por sua vez, do realismo de Caetés, em

que Graciliano está prestando contas à tradição realista e devo-

rando essa tradição para fazer outra coisa.

Infância é autobiográfico, assim como Memórias do cárcere,

que é um texto mais sóbrio. Mas ambos são obras de arte. Em

Infância, há blocos narrativos quase completos. Nesse livro, os

capítulos geralmente têm nomes de personagens - José Bahia,

José Inácio -, como um álbum de retratos que se vai folheando,

numa rememoração com base no olhar do outro, tendo o outro

como espelho. A partir desse contato, a subjetividade da crian-

ça se forma na narrativa, que, apesar de autobiográfica, pode

ser lida como ficção, como romance.

Pergunta - Em sua opinião, há algum vínculo entre as

narrativas de Graciliano Ramos e Raduan Nassar? Há algum

autor contemporâneo que possa ser considerado herdeiro de

Graciliano Ramos?
Wander Melo Miranda - Em Um copo de cólera, de Raduan

Nassar, há uma discussão entre um homem e uma mulher, mas

não vejo, realmente, nenhuma aproximação com S. Bernardo:



a situação histórica, a situação social, o problema tratado são

completamente diferentes.

Em Angústia e em S. Bernardo vejo muito mais o eco de

Dom Casmurro, apesar de Graciliano negá-lo veementemente.

Graciliano gostava muito da personagem Capitu. Há muito mais

vínculos com Dom Casmurro - a vizinha, pessoas de classes dife-

rentes, homem e mulher que se relacionam e não dá certo - em

Graciliano do que com Um copo de cólera, a não ser a relação

entre homem e mulher. Mas acho que S. Bernardo é mais com-

plexo.

S. Bernardo trata - eu posso estar reduzindo o livro, fa-

zendo uma leitura equivocada ou restritiva - de como as subje-

tividades se comportam sob o efeito violento da modernização

que entra em um mundo agrário, periférico, pré-capitalista, ou ain-

da meio feudal. Enfim, como as subjetividades se comportam nes-

se contexto de temporalidades diferentes que se sobrepõem.

Já Um copo de cólera trata de como as subjetividades con-

temporâneas se comportam, mas há uma situação de igualdade

social entre o homem e a mulher. Nenhum dos dois detém o

poder, a linguagem ou a propriedade. A relação é mais equili-

brada. Quanto a Lavoura arcaica, que é muito sonoro, muito der-

ramado, muito bonito, não vejo relação com a narrativa de

Graciliano - pelo contrário, é um anti-Graciliano. A linguagem

é muito mais plena, mais cheia, mais adjetivada, mais torrencial

do que a de Graciliano, que é seca, enxuta.

Quanto à segunda pergunta, acredito que o herdeiro de

Graciliano, que vai a contrapé do mestre, é Silviano Santiago:

Em liberdade é uma herança de Memórias do cárcere.O herdeiro, se

é bom, não copia o mestre. O problema de alguns herdeiros

brasileiros é que eles copiam o mestre. Silviano Santiago incor-

porou a lição de Graciliano, e cada livro seu também é uma

experimentação, mas é completamente diferente de Graciliano.

Silviano é o herdeiro de Graciliano não só porque escreveu Em
liberdade, mas também por trabalhar a relação ética, a relação da

arte com a vida, a experimentação de encontrar uma linguagem

para falar de uma determinada questão, seja a questão política

ou ética, seja a questão homossexual, em Stella Manhattan, seja a

questão da família, em Uma históna defamília.

_______ 1'----- _
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Outras aquarelas do Brasil
------------- Eduardo de Assis Duarte

Ao longo de toda a sua vida de escritor, Jorge Amado foi

o romancista mais lido da literatura brasileira e o mais traduzi- ~

do no exterior. E bem sabemos que, se o autor constrói a obra,

esta também constrói o autor. No caso de Amado, seus textos

fizeram dele um lJormdorda terra e de seu povo e se constituí-

ram, em muitas ocasiões e em muitos lugares, sobretudo no

exterior, como painel e panorama do país, verdadeira aquarela

do Brasil. Darcy Ribeiro dizia ver no amigo o antropólogo nato,

um intérprete de nossa gente. No entanto, a imagem dos ro-

mances e os sentidos que prevalecem são aqueles pautados pe-

las traduções midiáticas: a representação folclórica da terra e

do povo, especialmente da mulher brasileira. De acordo com

esses estereótipos, sobretudo nas adaptações para a televisão e

o cinema, a Bahia surge como metonímia do Brasil, uma parte

que representaria nosso todo. Ressaltam-se aspectos que ten-

dem ao exótico de exportação e fazem de Amado o embaixador

de nossas belezas.

_______ l _



Logo após a morte do escritor, em agosto de 2001, foi

publicada na Folha de S. Paulo a carta de um leitor, identificado

como "um italiano em São Paulo":

Hoje estou triste. A parte brasileira de minha alma está em
pena, pois morreu "Ele", o escritor que, muito antes de eu
vir para cá, me contou do "Brasile": da sua beleza, da sua
tristeza, da sua mestiçagem, dos seus orixás, de Oxum e de
Ylê Ayê, de ladeiras e de putas, de carne e de mistérios divi-
nos, de jangadas e de saveiros.,Os livros que eu lia cheiravam
a acarajé, que eu nunca havia visto. Devo muito a ele, que,
para mim, é uma maravilhosa síntese de terreiros, de mulatas,
de batuques, de vatapá, de senzalas, de mar e de amor. Sem
ele não me haveria apaixonado tanto pelo Brasil, por
joãoMariaCaetanoGilbertoGal, não teria estudado portu-
guês, não estaria morando neste país, entusiasmando-me com
as coisas boas, zangando-me com as ruins.!

A carta fala de uma recepção que não se restringe a uma

face única da nação, mas endossa o caráter de narrativa do Brasil

assumido pela obra amadiana: o que muitos estrangeiros sabem

sobre o país, eles o sabem por intermédio de seus romances. O

engajamento político do escritor evidentemente influenciou

nessa ampla recepção. Em entrevista concedida em 1988, Jorge

Amado afirma que, até aquela data, já havia vendido dez mi-

lhões de exemplares na então União Soviética. Na França, três

milhões. Na Itália, em Portugal, na Espanha e na Alemanha,

cifras também impressionantes.

De fato, não há como negar o caráter representativo da

obra e seu papel numa constituição imaginária do país, mas o

que dela emerge não se revela como identidade única, sendo

mais um composto multifacetado. De acordo com Benedict

!FOLHA DE S. PAULO, 8 ago. 2001. p. A3.
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Anderson, a nação não é um dado da natureza - é uma constru-

ção da cultura, uma "comunidade imaginada'? Imaginamos o

que seja nossa pátria, nossa terra, nosso país. É claro que o

Brasil dos bem postos financeiramente, das elites econômicas,

não é o Brasil de quem mora na favela. O Brasil dos brancos

não é o Brasil dos negros; nem o Brasil dos homens é o mesmo

das mulheres. Estatísticas recentes do IBGE mostram que a

escala salarial cai à medida que a pele das pessoas escurece, e

também quando se trata de pessoas do sexo feminino. Os salá-

rios mais baixos, na base da pirâmide, são os das mulheres negras.

A idéia de que temos uma pátria comum, um espaço de

harmonia, paraíso tropical de liberdade e igualdade, "abençoa-

do por Deus e bonito por natureza", não passa, evidentemente,

de construção ideológica. O país não tem uma face única, tem

muitas faces; todos os países têm muitas faces. A ideologia da

identidade nacional, responsável pela noção de pátria e de pa-

triotismo, nos quer fazer crer, entretanto, que somos todos iguais,

que todos temos oportunidades iguais, logo, que devemos to-

dos dar cotas iguais de sacrifício pela nação. A crença de que

temos uma identidade nacional una e indivisível não nasce com

os brasileiros; ela é difundida pelos chamados "aparelhos ideo-

lógicos de Estado", entre eles a escola, e tem um papel muito

forte como elemento constituinte da identidade nacional.

Diante da questão identitária, como se coloca a literatura

brasileira? Via de regra, é uma literatura que, desde o seu começo,

descreve um movimento pendular em relação à idéia de nação.

Há narrativas e contranarrativas. Entre as primeiras, encontra-

mos a literatura empenhada em narrar/constituir a nação. E

aqui destaco José de Alencar, que, em Iracema, idealiza as rela-

2ANDERSON, 1989. p. 14.
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ções entre brancos e Índios como um encontro benigno de com-

preensão, amizade e amor. Iracema apaixona-se por Martim e

tem um filho com ele. Ao morrer, entrega o filho para o branco

criar. Com isso, Alencar silencia sobre a violência da coloniza-

ção e o etnocídio dos silvícolas. A construção da identidade

nacional perpassa ainda obras como as de Euclides da Cunha,

Monteiro Lobato, Gilberto Freyre e tantos outros. Enquanto

Lobato apresenta, com o Jeca Tatu, a idéia do brasileiro indo-

lente (porque subnutrido e sem saúde), Euclides nos apresenta

a figura do sertanejo como sendo "antes de tudo um forte".

Gilberto Freyre, por sua vez, em Casa Grande e Senzala, celebra a

democracia racial, noção já implícita na ideologia colonial da

"escravidão benigna", e que propaga a idéia do país "lindo e

trigueiro", que surgirá mais tarde nos versos de Ari Barroso.

Há, por outro lado, as contranarrativas. Machado de As-

sis, por exemplo, expressa uma perspectiva crítica das nossas

elites. Não há, em sua obra, nenhum herói digno de imitação:

A maioria das personagens são paradigmas de negatividade: fal-

sas, interesseiras, cínicas ou mesmo canalhas; são contra-exemplos.

J á o MacunaÍma, de Mário de Andrade, surge como figuração

compósita em que tomam vulto os defeitos do brasileiro, inclu-

indo-se a preguiça. Oswald de Andrade é outro crítico da visão

ufanista. E também os dramas e as personagens de Graciliano

Ramos estão na contramão das imagens grandiosas do país.

Como situar, nessa encruzilhada, a ficção de Jorge Ama-

do? Sua obra fortalece ou critica a idéia de nação e de uma

identidade nacional? Eu diria que ela expressa a tensão entre a

unicidade identitária, ou seja, a nação, e o seu avesso: a desigual-

dade social e econômica e a diversidade de culturas.

Amado publicou seu primeiro livro, O país do carnaval,

aos 18 anos, imbuído da idéia - ao fim e ao cabo pretensiosa -

de construir, pela via do romance, um sentido de identidade

nacional. Publicado em 1931, o livro se abre com uma nota em
que o autor declara:

Este livro é um grito, quase um pedido de socorro de toda
uma geração insatisfeita, que procura sua felicidade. Nós já
começamos a luta contra a dúvida. A geração que chega com-
bate as atitudes céticas. Este livro é como o Brasil de hoje,
sem um princípio filosófico, sem se bater por um partido,
nem comunista, nem fascista, nem materialista, nem
espiritualista. Não posso bater-me por uma causa, eu ainda
sou um que procura.3

Do alto de seus 18 anos, o escritor quer fazer, também

ele, o seu retrato do Brasil. Em autocrítica posterior, sente o

quanto estava sendo ingênuo e diz que não se trata de um ro-

mance, mas de um "caderno de aprendiz de romancista". Mais

tarde, retira a nota introdutória das edições posteriores.

O paÍf tio carnaval traz embutido na escolha do nome o

intento de evidenciar, sobretudo, os defeitos nacionais, a partir

de um "ceticismo" mesclado àquela revolta própria da adoles-

cência. No entanto, a meu ver, o livro consegue falar de um

aspecto que, se não é geral, está presente em muitos de nós, ou

seja, o pendor para a descrença nos donos do poder. Daí a difi-

culdade em elogiar nossos governantes, mesmo aqueles que, bem

ou mal, escolhemos. Um amigo americano me diz que, nos Es-

tados Unidos, as pessoas passam quatro anos defendendo os

candidatos que elegeram. Já com muitos brasileiros parece acon-

tecer o contrário. No livro de Amado, o protagonista comenta

as manifestações de rua contra Getúlio Vargas, logo no início
do novo governo:

3AMADOapudTATI, 1961, p. 26.



Que povo! Fez outro dia uma revolução e meses depois quer
combater essa mesma revolução. Que carnaval!~

A afirmativa tem seu viés moralista, é certo. A persona-

gem, um burguês residente no exterior, incomoda-se com a agi-

tação que vê nas ruas e que interpreta de modo conservador

como sendo perturbação da ordem. Por outro lado, a cena induz

o leitor a refletir sobre o protesto, fruto, talvez, da impaciência

frente a antigas demandas ou da frustração pelas promessas não

cumpridas. E então se chega à dúvida: seríamos ansiosos por

natureza ou nossas elites lentas demais em tornar realidade as

mudanças tão almejadas? E o que tem tudo isso a ver com um

possível caráter nacional?

J á residindo no Rio de Janeiro, em 1932, o escritor, ainda

estudante, é conduzido à juventude comunista por Rachel de

Queiroz, que ele conhecia desde a publicação de O quinze, dois

anos antes. E não deixa de ser sintomático dos novos tempos o

fato de ter sido uma mulher a introduzir Jorge Amado no parti-

do. Na seqüência, surge Cacau, em 1933, que assinala sua es-

tréia no "romance proletário", como forma de engajamento na

literatura de esquerda. O texto mostra que o autor já não está

mais preocupado com uma imagem totalizante do Brasil, mas

sim com o outro lado da identidade nacional: o do subalterno

explorado economicamente e apartado no plano social. Esse

Outro alijado das decisões representa para ele o povo, entidade

multifacetada a quem Amado afirma mais tarde dedicar toda a

sua obra. E, conforme poderemos verificar, também as dife-

renças de gênero e de cor ganham espaço enquanto marcas de

subalternidade, apesar do enquadramento economicista funda-

do na noção de luta de classes.

4AMADO. 1986a, p. 137.
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Assim, a nação, em Jorge Amado, nunca aparece como

algo uno ou unívoco, figurando muito mais como um conjunto

cheio de fissuras. O país que encontramos em seus livros carac-

teriza-se pela diversidade, e os textos apontam sempre para o

Outro, para o que não é idêntico, para a alteridade, para as dife-

renças. Que diferenças são essas? Primeiramente, a diferença

de classe, a desigualdade econômica e social. A partir de Cacau,

o pobre, o trabalhador braçal, é geralmente o protagonista. E

há também o camponês, o estivador, o menino de rua, enfim, o

trabalhador e a mulher do povo. A idéia de um povo marcado

pela desigualdade atravessa toda a ficção de Jorge Amado.

Pode-se dizer que é uma obra marcada pela diversidade

própria a um país fortemente miscigenado. Mas a miscigenação

retratada nos textos tem um sentido peculiar, que escapa à
homogeneização. A idéia de uma nação única, de um só país do

carnaval, fica para trás. À medida que vai amadurecendo, sua obra

passa a enfatizar a desigualdade e as diferenças: o Outro como clas-

se, o proletário; o Outro como gênero, a mulher presa ao patriarca-

do; o Outro sob o prisma étnico, o negro herdeiro da escravidão.

Cacau enfatiza o fator econômico e centra as ações no

drama dos trabalhadores alugados. O "alugado" - um termo do

Nordeste pouco conhecido no restante do País - pouco difere

do escravo, trabalha por cama e comida. Ainda hoje, é comum ver-

mos no noticiário a polícia desbaratando redes de trabalho escravo

no interior do país. Na epígrafe do romance, o autor anuncia:

Tentei contar neste livro, com um mínimo de literatura
para um máximo de honestidade, a vida dos trabalhado-
res das fazendas de cacau do sul da Bahia. Será um ro-
mance proletário?5

5AMADO, 1986b.



Essa apresentação deu início a uma recepção crítica po-

lêmica, que acompanhou o autor por muito tempo. Nela já se

anuncia a instituição da classe como núcleo das tensões explo-

radas na narrativa. A busca da identidade nacional perde força

na representação do país dividido entre patrões e empregados.

E preponderam os antagonismos sociais e políticos, segundo o

paradigma economicista preconizado pelo discurso da esquerda.

Em 1934, Jorge Amado publica Suor e, no ano seguinte,

com apenas 23 anos, jubiabá. A personagem central deste últi-

mo é Antônio Balduíno, o primeiro herói negro da literatura

brasileira. A produção letrada circula no Brasil desde a época

colonial, mas só em 1935 nosso romance terá um negro tratado

como herói no sentido maiúsculo da palavra. Antônio Balduíno

faz a figuração da subalternidade inconformada: nasce no "Mor-

ro do Capa Negro" e logo se torna órfão (o tema do menor

abandonado vai expandir-se depois em Capitães da areia, ainda

hoje o livro mais lido de Amado). O menino do morro faz do

abandono o motor da liberdade almejada - aos poucos se torna

o "imperador das ruas", por liderar um bando de moleques;

cresce e vira o rapaz forte e bonito que vai derrotar um alemão
na luta de boxe.

jubiabá começa com BalduÍno nocauteando o boxeador

"campeão da Europa Central". Isto, em 1935. Ao abrir o livro

com essa cena, o escritor polemiza com a teoria eugênica

abraçada e difundida pelo nazismo, segundo a qual os brancos

- não os portugueses ou espanhóis, mas apenas aqueles perten-

centes à "raça ariana" - eram superiores, a ponto de terem o

direito de exterminar outras raças, como pretenderam fazer com

os judeus. É como se o autor antecipasse na ficção o que ocor-

reria no ano seguinte, nas Olimpíadas de Munique, quando o

negro norte-americano Jesse Owens ficou com as medalhas de

ouro no atletismo, desmentindo, perante toda a cúpula euro-

péia, a ideologia da superioridade ariana.

BalduÍno passa de lutador de boxe a artista popular, que

compõe e vende sambas, e conclui sua formação como um pro-

letário consciente, nos moldes do herói positivo da literatura

socialista da época. Ele, que tinha tudo para ser um bandido,

transforma-se em trabalhador honesto, e cresce, tornando-se

um dos líderes da greve geral deflagrada no ápice do romance.

BalduÍno aprende com a paralisação, toma consciência da ex-

ploração econômica e de seu papel de líder como agente trans-

formador. O livro termina com o herói no porto, dando adeus

amistosamente ao marinheiro branco e querendo "fazer a greve

em todos os portos do mundo". A questão racial fica submeti-

da à luta de classes; e o fator econômico prepondera sobre a

diferença étnica e cultural.

Em 1937, Jorge Amado insiste na linha da narrativa de

provocação política e publica Capitães da areia, no qual vai abor-

dar o problema dos meninos de rua, mantendo a feição entre

realista e idealizada com que trata os desvalidos. No prefácio

do livro - estou citando essas introduções com o objetivo de

mostrar como o autor explicita seus propósitos -, ele diz que

pretende mostrar como viviam as crianças abandonadas nas ruas

de Salvador. O autor que emerge do livro é então o militante

alimentado pelo ideal de denunciar a miséria e valorizar o ho-

mem do povo, construindo personagens em que existe uma forte

dose de humanidade, apesar da indigência de que são vítimas.

O menino Pedro Bala, protagonista do livro, cresce e se trans-

forma em sujeito político atuante, como Antônio Balduíno, de

jubiabá. No prefácio à primeira edição de Capitães da areia, que

teve centenas de exemplares queimados em praça pública, além

de outros proibidos de circular ou recolhidos de bibliotecas e



livrarias, o autor expressa com todas as letras seu projeto de

romance proletário:

Sei bem que essa série de romances nada tem de genial, nem
de maravilhoso. Obra de um jovem, ela só poderia estar cheia
de defeitos. Porém, nela sei que existe um sentimento que
quase sempre foi esquecido nas obras de arte brasileiras. Uma
solidariedade absoluta, um grande amor para com a humani-
dade que vive nesses livros.6

Como se vê, é uma literatura que toma partido e diz aber-

tamente de que lado está. Sobressai no texto a idealização do

subalterno que se revolta, inicialmente como marginal; em se-

guida, canalizando seu inconformismo para a agitação esquer-

dista. A colocação das "crianças ladronas" no centro do romance

polemiza com a ideologia de um "Estado Novo" uno, integrado

ao poder central forte e autoritário, além de questionar a noção

de pátria generosa e acolhedora. A criança abandonada pela

sociedade ocupa o centro da narrativa e essa presença no mínimo

perturba a idéia, então dominante, de uma nação harmônica e

acolhedora.

De resto, todos os livros da fase engajada ressaltam os

antagonismos. A idealização que neles encontramos é a
(

idealização dos humildes, dos subalternos, das pessoas do povo.

Pablo Neruda dizia ser Jorge Amado o grande romântico de

seu tempo. Se considerarmos que o romantismo não é apenas

um estilo literário do século XIX, mas um modelo disseminado

no gosto popular pelas narrativas folhetinescas (como atestam

as novelas de televisão, que arrebanham milhões de espectado-

res), não há como discordar. É evidente que o fato de o indiví-

duo ser pobre não significa que ele seja bom, mas o escritor

6AMADO.1937.

tende sempre a dar razão ao pobre. Nessa fase engajada, conhe-

cida como o ciclo da luta de classes, o homem do povo é sem-

pre o herói, e esse povo há de fazer um dia um grande país.

Roger Bastide chamou essa fé no futuro de "messianismo da

esperança "7.
Além da diferença de classe, o autor abre espaço para a

diferença de gênero e constrói sua idealização das mulheres do

povo. Em todos os livros há figuras femininas marcantes. Após

deixar o Partido Comunista, a questão da mulher passou a ser

tratada de forma ainda mais intensa. Surgem então persona-

gens como Gabriela, Tereza Batista e Tieta do Agreste.

Aqui é preciso ressaltar a presença das heroínas. A partir

dos anos 1960, Jorge Amado ficou mais conhecido como escri-

tor das mulheres. A figura de Gabriela foi uma das que mais

caiu no gosto popular, devido ao contexto de revolução de cos-

tumes que envolve seu aparecimento, no final dos anos 1950.

Mas as mulheres do povo já estão presentes nas obras iniciais

do autor; em todos os seus romances, há uma mulher do povo

que exerce uma forma ou outra de protagonismo.

Em Suor, por exemplo, duas figuras femininas se desta-

cam: Maria do Espírito Santo e Linda. A primeira é uma jovem

órfã que passa os dias atrás das grades do orfanato esperando

que algum rapaz a veja, enamore-se dela e a tire dali. A persona-

gem que se contrapõe a Maria do Espírito Santo é Linda, moça

sem instrução que vive com a tia e gasta tardes inteiras lendo

histórias românticas, esperando a chegada do príncipe encanta-

do. Em um determinado momento, ela é contratada para fazer

um trabalho de rua, uma propaganda de uma loja de tecidos.

Ao lado do "noivo", ela tem que representar um casamento na

7BASTIDE. 1972.
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roça. A multidão em volta passa a assediá-la com obscenidades' ,
Linda se revolta e, a partir desse dia, adere à militância. Vai para

as portas de fábrica distribuir panfletos e trabalhar por uma

vida melhor para as pessoas pobres que moram no cortiço.

E há mais: em Mar morto, depois que Guma morre, Lívia

vai continuar as atividades do marido. Em Cat>itãesda areia Dora
'r "

menor abandonada que forma um par romântico com Pedro

Bala, é também uma mulher de fibra, uma lutadora. Em Subter-

râneos da liberdade, Marina, uma militante comunista de gestos

heróicos, imprime panfletos nos fundos do quintal, desafia a

polícia e é presa.

Já em Gabriela, cravo e canela, Amado esboça um painel

histórico das relações de gênero no Brasil e da mulher submeti-

da à ordem patriarcal. Primeiro, surge a lembrança, quase uma

lenda, de Ofenísia, a virgem que morreu de amor por D. Pedro

11... Em seguida, temos Sinhazinha, jovem morta pelo marido

quando este descobre que ela tinha um caso com o dentista. As

duas são exemplos de mulheres que quiseram ser livres e

pagaram com a vida pelo fato de optarem pelo amor estig-

matizado socialmente. O contraponto a essas duas vítimas

do patriarcado vem em seguida: Malvina, a filha do coronel,

apaixona-se pelo engenheiro que está fazendo as obras do

porto de Ilhéus. É um escândalo na cidade, porque se trata

de um homem casado, mas Malvina não se importa. Súbito,

ela desaparece, e quando todos pensam que fugiu com o

engenheiro, vê-se que ela abandonou a cidade, a família, mas

também o namorado ... para se refugiar na cidade grande em

busca da realização pessoal.

Amado escreveu Gabriela em 1958, quando a revolução

feminista estava começando. Em 1949, Simone de Beauvoir havia

publicado, na França, O segundo sexo, uma espécie de bíblia do

1

femi~ismo, que só vai repercutir no Brasil depois de 1960. Mas,

ainda em 1958, o autor, que era amigo de Simone de Beauvoir e

Jean Paul Sartre, tendo até mesmo hospedado o casal na Bahia,

cria essa personagem, que prefigura a nova mulher que estava

surgindo, dona de seu desejo e de seu corpo.

Além de Malvina, podemos citar ainda Glória, uma mu-

lher do povo, amante do coronel, "teúda e manteúda" (naquele

tempo, no interior, era comum o homem rico ter sua família,

mas também manter uma concubina). Glória se apaixona pelo

professor, homem de letras pobre com quem passa a viver, e

abandona o coronel. Ao contrário do que ocorre com

Sinhazinha, nesse caso não há tiro nem morte.

Por fim, temos Gabriela. Ela é outra mulher do povo,

uma retirante; surge no livro suja de poeira, porque há dias es-

tava andando a pé, fugindo da seca. Vai trabalhar como cozi-

nheira de Nacib e seduz o patrão; casa-se com ele, mas quer

continuar sexualmente livre. Há uma cena em que o noivo lhe

dá de presente um pássaro engaiolado. Na primeira oportuni-

dade, ela abre a gaiola, e o passarinho voa, exatamente como

ela fará. Gabriela trai o marido, mas não vai ocorrer com ela o

mesmo que aconteceu com as outras que ousaram confrontar a

discriminação e o machismo. A cozinheira mulata não morre,

leva uma surra e tem o casamento anulado. Com essas cinco

figuras entrelaçadas, Amado ensaia, em sua diversidade, a re-

presentação das relações de gênero no Brasil do começo do

século XX.

Hoje, Gabriela faz parte do imaginário social brasileiro.

É tema de filme, novela de televisão, história em quadrinhos,

folheto de cordel, desfile de carnaval. Em Ilhéus, há até um bar

chamado Vesúvio, como no livro. Muitas pessoas batizaram suas

filhas com seu nome, reverenciando a graça sedutora e o



enfrentamento dos preconceitos; a realização como sujeito

desejante e o descarte do casamento monogâmico.

Depois dela, surgem duas outras figuras transgressoras,

ambas prostitutas: Tereza Batista e Tieta do Agreste. O tema da

comercialização do corpo está presente em praticamente todos

os livros de Amado, e não estou certo se é possível afirmar que

se inscreve ali uma postura moralista, de condenação pura e

simples desse comércio. Ao contrário, evidencia-se a meretriz

como vítima da sociedade. Tereza Batista é vendida aos 12 anos

pela própria tia, em troca de algumas moedas. E isso nada tem

de exótico ou folclórico. O Brasil que surge nessas páginas é

também o país em que as meninas são escravizadas e se tornam

mercadoria, muitas vezes pelas mãos da própria família, para

depois caírem na prostituição. Tieta tem uma trajetória muito

semelhante à de Tereza Batista.

E há, por fim, a questão étnica, com a tematização do

negro e da diferença cultural. Nesse aspecto, é preciso falar um

pouco de um livro que é um marco na obra de Jorge Amado:

Tendtl do.r 1IIIItlgre.r, editado em 1970. Em entrevista, o autor afir-

mou que, com esse livro, estava retomando o projeto dejubiabd,

publicado 35 anos antes, mas falho, segundo o autor, por sofrer

as limitações da idade e do pouco conhecimento de nossa diver-

sidade cultural.

Em Tendtl do.r III/Itlgre.r, Jorge Amado constrói um intelec-

tual negro, Pedro Archanjo, bedel da Faculdade de Medicina da

Bahia. Autodidata, a personagem pesquisa as teorias cientificistas

então vigentes e escreve um livro combatendo as teses discrimi-

natórias que predominavam na Faculdade, historicamente um

bastião da eugenia e do racismo. Lá, homens como Nina Rodrigues

tentavam provar a inferioridade congênita dos afro-descenden-

tes, chegando a extremos como o de afirmar que estes tinham

um cérebro mais leve do que o dos brancos. No entanto, o pré-

dio da Faculdade está localizado no Pelourinho ... E rodeado

justamente pela cultura afro-brasileira, ali presente em seus di-

versos matizes, fato explorado de forma competente na cons-

trução do conflito romanesco. O narrador amadiano chama a

atenção para a "universidade negra do Pelourinho" - com seus

músicos, pintores, poetas, escultores, entalhadores, pais-de-santo

e tantos outros guardiões dos saberes ancestrais vindos da Áfri-

ca -, que envolve e "cerca" a Faculdade dos doutores brancos,

onde os negros só entravam para limpar o chão. A situação to-

pográfica do enclave branco em meio à multidão afro-descen-

dente que o rodeia funciona como metáfora da desigualdade

brasileira fundada na apartação racial.

O texto, com isso, aborda uma questão ainda hoje não

equacionada na sociedade, que diz respeito à exclusão dos

afro-brasileiros do ensino superior, especialmente nos cursos

de medicina. E isso é verdade ainda hoje; se vamos à Universi-

dade Federal de Minas Gerais, por exemplo, percebemos que

praticamente não há alunos ou professores negros n~sse curso.

Não quero discutir aqui a proposta das cotas, mas demonstrar a

atualidade das questões abordadas por Amado já naquela épo-

ca. Diferentemente de Gilberto Freyre, ele não representa o

Brasil como um ameno paraíso de concórdia racial.

O racismo é tematizado em Tendo do.r III/Iogre.r, por exem-

plo, no caso de Tadeu, filho de Pedro Archanjo. O mulato Ta-

deu torna-se amigo de um companheiro de escola pertencente

à elite local e, enquanto é somente um colega de sala do rapaz,

é bem recebido pela família deste. Todavia, quando se apaixona

pela irmã do amigo e é correspondido, a situação muda radical-

mente. Mas, ao fim e ao cabo, prevalece a tolerância: Tadeu é

um jovem brilhante, forma-se em Engenharia e termina impon-



do-se àquela família. Casa-se com a jovem branca sem, no en-

tanto abdicar de seus santos, de sua cultura. Aqui, o texto re-

presenta a formação acadêmica propiciando a ascensão social e

a superação parcial do preconceito.

Já Pedro Archanjo é inscrito como o "reitor" da "univer-

sidade negra do Pelourinho", composta por artistas e intelectu-

ais populares, que têm uma estética própria e uma religião ou-

tra, na qual não existe a idéia de pecado, e são praticantes de

crenças que, até à época em que o escritor se elegeu deputado

federal, eram tratadas como caso de polícia. Assim, apesar de

certos deslizes próprios a suas origens patriarcais, e que se ma-

nifestam nos estereótipos acolhidos em seus textos, Amado, de

outra parte, propõe o respeito e a aceitação do Outro. Uma tese

ainda a ser aprofundada é a de que, para ele, a democracia racial

é encarada como utopia e projeto de futuro; algo a ser conquis-

tado com vistas à construção de uma sociedade multiétnica ver-

dadeiramente democrática.

Após o fim do Estado Novo, o escritor se elege deputa-

do federal por São Paulo, pelo Partido Comunista, mesmo sem

nunca ter residido naquela cidade. Como deputado constituin-

te, consegue aprovar na nova Carta Magna o artigo que estabe-

lece a liberdade religiosa no país, e que, na prática, põe fim à

perseguição policial aos cultos afro-brasileiros. A partir desse

momento, nenhum delegado pôde mais invadir terreiro ou pren-

der pai-de-santo ou mãe-de-santo, como era comum até então.

E ainda hoje se pergunta como justamente um membro do Par-

tido Comunista pôs-se a defender a liberdade de culto no país ...

A obra de Jorge Amado dialoga com as histórias e figu-

ras do povo e as inscreve na literatura. Seus livros continuam

sendo lidos no Brasil e no exterior. O escritor morreu, suas

personagens não. Muitas delas, como Pedro Archanjo e Gabriela,

têm vida própria e não dependem mais dos livros para figura-

rem no imaginário das pessoas. Canonizada pelo público e vista

com desconfiança pela crítica acadêmica, sua obra se entrelaça

com a história política e social do Brasil. Perseguindo o projeto

de "escrever o país", o autor escapa da univocidade identitária e

constitui uma imagem de Brasil marcada pela heterogeneidade,

expondo a riqueza das nossas diferenças étnicas e culturais, mas

também as desigualdades econômicas e sociais que assolam o

país, e fazendo dos romances uma profissão de fé na tolerância

étnica, na aceitação do Outro e na hibridação cultural.

Discussão -----------------

Pergunta - Que repercussão teve o comunismo e, mais

tarde, a globalização na obra de Jorge Amado?

Eduardo de Assis Duarte - Na primeira fase, entre os anos

1930 e 1950, o comunismo teve uma grande importância. Em

seguida, Jorge Amado deixou o Partido, pouco antes de Krushev

fazer denúncias contra Stalin em 1956. Quando, em 1948, o PCB

foi colocado na ilegalidade, ele se exilou na França com a esposa,

Zélia Gatai. Em seu apartamento em Paris reuniam-se muitos

comunistas, como Pablo Neruda, que havia sido senador no

Chile. Logo, porém, eles foram expulsos da França, ficando por

mais de 15 anos impedidos de retornar àquele país. Depois, ele

foi morar na antiga Tchecoeslováquia, onde tomou conheci-

mento da perseguição sofrida por alguns intelectuais que dis-

cordavam do partido. Ele já sabia que Stalin havia mandado

eliminar os anarquistas, ou seja, ja tomara contato com o

autoritarismo de esquerda, que era muito forte.



Nos anos 1950, Amado defendeu Graciliano Ramos,

quando este não quis fazer propaganda partidária em seus tex-

tos. Naquela época, Zhadanov era o grande teórico da literatu-

ra comunista. Graciliano, que não tinha papas na língua, viajou

a Moscou a convite do partido, chegou lá e disse de Zhadanov:

"Esse sujeito é um cavalo!". Em 1958, Amado publica Gdlme!d,

já com uma postura ideológica distinta daquela propugnada pelo

PCB. A partir daí, inicia uma trajetória bastante diferente da de

um militante de esquerda. Torna-se um escritor bem-sucedido,

traduzido nos Estados Unidos e em diversos outros países. Após

conseguir novamente o visto francês, passa a morar num

belíssimo apartamento em Paris, e muitos intelectuais de es-

querda passam a dizer que ele mudara de lado. Na entrevista

concedida em 1988, Amado afirma que não havia se transfor-

mado num anticomunista, nem reescreveria uma linha sequer

do que havia dito antes sobre o assunto.

Quanto à globalização, há uma teoria de Umberto Eco

que distingue de forma muito interessante a "obra de arte" da

"obra de entretenimento". Nesta última, o verdadeiro autor não

é o escritor, mas o público. O escritor sabe o que o público quer

consumir e continua repetindo os mesmos modelos. Acredito

que este seja um fenômeno comum a escritores de sucesso.

Gabriel Garcia Marques, por exemplo, faz hoje uma literatura

muito semelhante à que fazia há 20, 30 anos. Nesse sentido,

acho que Jorge Amado foi global desde o começo. Sua literatu-

ra sempre teve esse padrão romântico e popular, diferentemen-

te da de Graciliano Ramos, por exemplo. O pobre em seus tex-

tos é um herói. Ele tira o facão e mata o opressor, e é esse

ímpeto, esse gesto, ao fim e ao cabo catártico, que a multidão

quer ver. O mesmo não ocorre na obra de Graciliano Ramos.

Fabiano, de Víddf feCdf,tem um facão na mão para se vingar do

soldado amarelo que o humilhara em praça pública. Nesse mo-

mento, Fabiano encontra o soldado perdido na caatinga, levan-

ta o facão, olha para o soldado fardado e pensa: "Governo é

governo". Guarda o facão e ensina para o soldado o caminho

de volta para a cidade. Jorge Amado faz justamente o contrário

disso. Ele é um grande folhetinista, um romântico, ou seja, es-

creve histórias em que o povo é herói. Esse aspecto da obra

caiu como uma luva na era da indústria literária globalizada, em

que se valorizam os aspectos românticos, melodramáticos.

Nessa linha, acredito que o sucesso internacional se deva

em grande parte ao fato de ele fazer um tipo de narrativa em

que o bem vence o mal. As pessoas sentem um certo alívio para

as tensões quotidianas quando vêem a justiça triunfar sobre a

injustiça. Não é como Machado de Assis, por exemplo, que mata

o senhor de escravos oito anos antes da abolição e o coloca

como "defunto autor", contando sua história de ócio e perver-

sidade. As personagens amadianas via de regra são figuras he-

róicas, grandiosas, vencedoras. Trata-se de um retrato positivo

do oprimido que se revolta e consegue conquistar aquilo por

que lutou.
Pergunta - O pobre, o negro, o nordestino são figuras

que, em geral, a sociedade tenta camuflar. Não é irônico o fato

de Jorge Amado ser um dos escritores mais representativos do

Brasil no exterior, justamente ressaltando tais personagens?

Eduardo de Assis Duarte - Sem dúvida. No entanto, acho

que ele não estava pensando em fazer sucesso no exterior quan-

do deu primazia ao subalterno. O que move sua literatura é

a utopia, a tentativa de tornar forte o fraco. Amado cresceu

ouvindo contarem as histórias de Canudos, de um grupo de

sertanejos descalços que derrota várias vezes o exército brasi-

leiro. E depois veio o cangaço, com Lampião e Lucas da Feira.
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Em Seartl tJeT/nel!Jtl,há uma família em que um dos filhos vai ser

cangaceiro, outro vai para o exército, e outro torna-se policial.

E há ainda a tia, que vai seguir o beato. Nesse livro, o escritor

retoma as tensões históricas do Nordeste, o conflito messiânico

e político, o cangaço, a tentativa comunista de tomar o poder

em 1935. Ele mostra o fracasso do messianismo do Conselhei-

ro, o fracasso de Lampião e também do levante comunista de

1935. Ao final, um dos filhos volta ao sertão para retomar o

trabalho de conscientização dos camponeses, na linha seguida

pelo Partido Comunista.

Não sei se foi a opção pelos pobres - que é o lado que a

sociedade brasileira não quer ver - o que motivou o sucesso de

Jorge Amado no exterior. Para mim, não é fácil decifrar a psico-

logia do leitor/consumidor global. Por que aproximadamente

20 milhões de europeus leram Jorge Amado? A grande literatu-

ra universal via de regra comove pela luta do fraco contra o

forte, como em Victor Hugo e, de forma distinta, também em

Dosteievski. Já na Ilítldtl, Príamo se humilha perante Aquiles, e

lhe pede humildemente que devolva o cadáver de seu filho, que

o vencedor havia matado. Aquiles tem um momento de huma-

nidade e, em vez de eliminar o rei inimigo, devolve o cadáver

àquele pai, àquela altura um velho destroçado. O drama do der-

rotado, do crucificado, sempre cativou as multidões. A saga do

oprimido, do indivíduo descalço, faminto, que luta para melho-

rar de vida, está em todas as literaturas.

Pergunta - A má vontade da academia em relação à obra

de Jorge Amado se deve ao fato de ele ser um escritor popular?

A sua adaptação para o cinema e a televisão causou algum pre-

juízo à leitura da obra de Jorge Amado?

Eduardo de Assis Duarte - Sim, a crítica, especialmente a

universitária, sempre demonstrou má vontade e pouca isenção

em relação à obra de Jorge Amado. Por incrível que pareça, fui

um dos primeiros a dar um curso sobre o autor na pós-gradua-

ção em Letras da Universidade Federal da Bahia. No Brasil, antes

de a crítica universitária pontificar, a partir dos anos 1970, ha-

via a crítica jornalística, e, como Jorge Amado era considerado

um escritor partidário, essa crítica ou era radicalmente a favor,

ou radicalmente contra sua obra; raramente ocorreram obser-

vações equilibradas. Já a academia, geralmente, gosta de ler aque-

les livros que só ela lê. Vinicius de Moraes falava que, no Brasil,

fazer sucesso dá azar. Raríssimas são as teses a respeito de

Vinicius de Moraes, embora ele seja um dos poetas que mais

divulgou a música e a poesia brasileiras no exterior.

Nossa crítica universitária é marcada pelo Modernismo,

que fincou raízes de forma muito vigorosa no país. Os padrões

de gosto e de julgamento propugnados pela arte moderna fo-

ram hegemônicos no sistema intelectual brasileiro ao longo de

quase todo o século XX. Só nas últimas décadas, com o advento da

Desconstrução e dos Estudos Culturais, é que se começa a ter

uma visão menos esteticista da literatura. Existem inúmeras te-

ses sobre Clarice Lispector, Guimarães Rosa e outros escritores

considerados herméticos, mas ninguém quer estudar autores que

são mais facilmente compreendidos por um público mais amplo.

O teórico Andreas Huyssen considera o Modernismo o

grande divisor de águas entre o erudito e o popular. A Universi-

dade fez a sua opção pelo erudito. Aquilo que é popular, sobre-

tudo o que vem de uma revivescência dos padrões estéticos da

narrativa do século XIX, como é o caso de Jorge Amado, a

Universidade rejeita. O Modernismo sempre teve uma postura

elitista. Mário de Andrade suou para passar adiante os primei-

ros 700 exemplares de Mtlcllfltlímtl. E o famoso dito de Oswald

de Andrade - lia massa ainda vai comer o biscoito fino que eu



fabrico" - até hoje não se verificou. João Cabral de Melo Neto

é um poeta de poucos leitores e muitas análises acadêmicas. Já

sobre Patativa do Assaré, um grande poeta popular do Nordes-

te, não conheço nenhuma tese.

Quanto às adaptações, são traduções da literatura para

uma outra linguagem. E comportam todos os riscos inerentes à

operação de traduzir. É difícil julgar. Mas o próprio Jorge fazia

reparos ao que via na TV e no cinema. Por outro lado, tais

produções vão estimular a leitura dos livros ...

Pergunta - O preconceito em relação à obra de Jorge

Amado nos meios acadêmicos deve-se a uma valorização exclu-

siva do aspecto formal?

Eduardo de Assis Duarte - É algo a se pensar. De qual-

quer modo, não dá para julgar a obra de Jorge Amado, como

muitos já fizeram, a partir dos mesmos instrumentos com que

se julga Guimarães Rosa ou Graciliano Ramos, do mesmo modo

que não podemos analisar James Bond com o mesmo olhar com

que nos voltamos para um filme de Bernardo Bertolucci, por

exemplo. São projetos completamente diferentes. Jorge Amado

tem um projeto de escrever para o povo, não para a

intelectualidade. É preciso julgar o projeto de qualquer escritor

a partir de seus próprios pressupostos.

Pergunta - Como foi a relação de Jorge Amado, em seus

últimos anos de vida, com a política nacional e com a política
baiana?

Eduardo de Assis Duarte - A relação com a política

baiana é uma das muitas contradições entre o Jorge Amado es-

critor e o Jorge Amado cidadão. No seu livro de memórias,

Ntlt'f!,gtlftio de ctlboltlgem, ele tece elogios a Antônio Carlos Maga-

lhães, apresentando-o como um amigo das artes, dos artistas,

alguém que restaurou o Pelourinho, mas não faz nenhuma men-

ção a seus métodos coronelescos. Nas eleições de 1989, acredi-

to que Jorge Amado e Zélia Gatai tenham votado em Fernando

Collor, embora não tenham feito campanha para ele. A relação

entre arte e política entre nós sempre foi muito complexa. Acho

que não se deve julgar o artista pelo que ele faz fora da sua arte.

No caso de Jorge Amado, a polêmica trajetória do cidadão não

deve obscurecer a do escritor.

Pergunta - Por que algumas pessoas consideravam Jorge

Amado racista?

Eduardo de Assis Duarte - No curso que ministrei na

UFBA, havia uma militante do Movimento Negro que dizia

ser Jorge Amado um dos responsáveis pelo turismo sexual no

Nordeste brasileiro, por sua obra ter propagado a imagem da

mulata disponível e fogosa. Eu respondi que era preciso ter cau-

tela. Amado ostentava com orgulho o fato de ser Obá de Can-

domblé. Quando da comemoração de seus 80 anos, houve uma

grande celebração na Bahia, e pude ver o carinho que os mem-

bros de várias religiões, especialmente a comunidade do terrei-

ro de Mãe Menininha, tinham por ele.

Há depoimentos de escritores africanos de língua por-

tuguesa mostrando o quanto os romances de Jorge Amado,

sobretudo JllbtÍlbd, foram importantes para a criação de uma

literatura autônoma nos países africanos de língua portu-

guesa. Estive recentemente em um congresso de professo-

res de literaturas de língua portuguesa, do qual participaram

vários escritores africanos. Quando eu disse a Manoel Rui, um

grande romancista angolano, que tinha escrito um livro sobre

Jorge Amado, ele se emocionou e me contou que, quando era

estudante em Lisboa, em pleno regime salazarista, Amado foi

receber o título de Doutor Honons Ctlll.ftl da Universidade de

Lisboa. Estudantes africanos o procuraram no hotel, porque o

----Á....--~==================================



poeta Agostinho Neto, que depois veio a ser o primeiro presi-

dente após a independência, estava preso como subversivo, e

eles queriam que o escritor assinasse uma moção pedindo sua

libertação. Pois ele não só foi o primeiro a assinar o manifesto ,
como também, na solenidade em que recebeu o título, fez um

discurso, na frente de vários membros da ditadura salazarista ,
em favor da libertação de Agostinho Neto. Esses fatos, na mi-

nha opinião, desmontam o argumento de que Jorge Amado era
racista.

Por outro lado, creio que, de fato, há traços machistas na

obra, sobretudo em relação à imagem da mulata, apresentada

como uma mulher superdotada sexualmente. Esse estereótipo,

que circula em vários discursos, inclusive na propaganda que o

governo brasileiro fazia no exterior, aparece vez por outra em

algumas passagens da obra.

Pergunta - A obra de Jorge Amado explora a identidade

nacional como um espaço de multiplicidade?

Eduardo de Assis Duarte - Sim, a obra de Jorge Amado é

uma celebração da diversidade. O Brasil que nela aparece não é

uno nem harmônico, e também não é um paraíso. Tal harmo-

nia, aliás, não passa de ilusão; não existe em lugar nenhum.

Nenhum país é um corpo só, nenhum país tem face única. A

obra revela a face múltipla do Brasil, e não só múltipla, mas

também fraturada - os conflitos de classe e de gênero, a desi-

gualdade econômica, as questões étnicas, e ainda a grande

diferença entre a herança cultural européia e a herança cul-
tural africana.

Pergunta - A construção da identidade nacional em Gil-

berto Freyre enfatiza a especificidade brasileira. Em Jorge Ama-

do, a construção da identidade está na tensão desta com a diversi-

dade. Há algum ponto de convergência entre os dois autores?

Eduardo de Assis Duarte - Há um aspecto em que Gil-

berto Freyre e Jorge Amado se aproximam, justamente o que

diz respeito à contribuição dos africanos e seus descendentes

na construção do país. E logo destacaria o elogio da convivên-

cia interétnica presente em ambos. Por mais que se critique Gil-

berto Freyre - e eu sou crítico em relação a muitos aspectos de

sua obra, o da "escravidão benigna", por exemplo, ou aquela

história da carochinha segundo a qual o português aqui chegou

"já propenso à miscigenação" -, é preciso fazer uma releitura

desse autor, sobretudo de Casa Grande e Senzala. Creio que uma

nova leitura dessa obra poderá vislumbrar os fundamentos para

uma nova relação entre as etnicidades que compõem o variado

painel da cultura brasileira. E nela ver, muito mais do que um

retrato do passado, elementos para um projeto de futuro. Será

utópico o desejo de uma sociedade etnicamente democrática,

em que brancos, negros e mestiços possam viver em igualdade

de condições e oportunidades? O fato concreto é que isso hoje

não existe.

Gilberto Freyre é condenado pelo Movimento Negro e

pelo pensamento marxista, sobretudo uspiano, porque dá como

realizado e pronto aquilo que eu quero ler como um projeto de

futuro - um país sem ódio racial, sem diferenças econômicas

entre as raças. Quem visita hoje as grandes cidades européias

nota que elas estão se transformando, com milhares de imi-

grantes africanos, indianos, cio Oriente Médio e cio norte da

África. Paris torna-se cada vez mais uma cidacle multiétnica,

com as uniões inter-raciais aumentando a cada dia; aquilo que é

para nós, há anos, uma questão - a mestiçagem - acredito que

será em breve uma questão para a Europa.

Neste século XXI, em que os muros caíram - caiu o Muro

de Berlim, e com ele o autoritarismo comunista, e 12 anos de-



pois, em 2001, caiu outro muro, o Muro de Nova Iorque, o

muro invisível que protegia os Estados Unidos -, para onde

vamos? Qual será o nosso futuro? Hoje, o que é melhor para a

humanidade: o fundamentalismo de Bush e Bin Laden, apre-

sentado como eterna luta do Bem contra o Mal, o radicalismo,

o racismo, ou a tolerância, a convivência, a aceitação e o respei-

to para com o Outro, com a diferença? Penso que a obra de

Jorge Amado, assim como sua trajetória de vida, prega essa acei-

tação. Ele consegue ser o comunista que defende os cultos afro-

brasileiros e seus praticantes e que é Obá de um desses cultos.

Indagado a respeito, saiu-se mineiramente dizendo: "meu ma-

terialismo não me limita ...".

Estamos vivendo, neste começo de século XX1, uma época

de acirramento de ódios, tanto externa, quanto internamente.

Veja aí a reação à proposta das cotas ... Como bem diz Dalmir

Francisco, essa guerra santa contra as cotas põe por terra o mito

de que somos uma democracia racial; claro que não somos. Eu

penso que a obra de Gilberto Freyre encontra-se com a de Jor-

ge Amado no que diz respeito à convivência entre diferentes

etnicidades. Esse encontro do etnólogo com o romancista é fruto

da leitura toda especial que Amado faz de Freyre, deixando de

lado as considerações mais polêmicas e conservadoras. A acei-

tação da diferença é a grande lição que esses dois brasileiros

deixam para o país e para o século XXI.
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Margens do Brasil
na ficção de Guimarães Rosa*

Heloisa Starling

Apresento aqui uma abordagem da obra de Guimarães

Rosa do ponto de vista de uma historiadora, na tentativa de

responder à seguinte indagação: de que modo um historiador

pode pensar o Brasil a partir da obra de Guimarães Rosa? An-

tes de discutir a questão, no entanto, gostaria de refletir um

pouco sobre a relação da história com a literatura e sobre os

motivos pelos quais o historiador precisa da literatura.

Durante muito tempo a literatura foi considerada pelos

historiadores quase como um confeito que se põe no bolo, não

como uma porta de acesso para uma interpretação da realidade,

para uma interpretação da sociedade. Hoje essa concepção mu-

dou, e a relação entre história e literatura passou a ser estabele-

cida de várias maneiras e segundo várias estratégias.

A estratégia mais freqüente para um historiador da cultura

é ver na literatura uma forma muito privilegiada de representação

da realidade. Esse historiador considera, portanto, a literatura

* Texto sem revisão da autora.



como uma fonte documental importante, capaz de fornecer o

que poderíamos chamar de "a sensibilidade de uma época". Para

o historiador que pensa, por exemplo, nos termos de Chartier,

a literatura pode fornecer os elementos para entrar em contato

com representações passadas na sua especificidade mais irre-

dutível. Nesse caso, o escritor de textos literários seria um es-

pectador privilegiado da sociedade, da vida social, capaz de tra-

duzir na forma do romance, da crônica e da poesia os modos de

pensar, de sentir e de agir dos homens de um determinado tempo.

Considerar a literatura uma forma privilegiada de repre-

sentação do real é uma estratégia que produziu um conjunto

muito importante de leituras da obra de Guimarães Rosa, realiza-

das não só por historiadores, mas também por críticos literários

- como Walnice Nogueira Galvão - e por sociólogos. Essas lei-

turas reconstituíram, por exemplo, as relações de poder durante

a República Velha, mais especificamente os fenômenos do

coronelismo e da jagunçagem.

Ainda utilizando essa estratégia, há leituras que enfatizam

a transposição ou o desdobramento de elementos do imaginá-

rio europeu medieval para o universo sertanejo, por meio das

canções de gesta, por exemplo, e das novelas de cavalaria, prin-

cipalmente a de Carlos Magno, e Os dois pares de França. Há

também leituras que partem da obra de Guimarães Rosa para

refletir sobre o sistema de ocupação do cerrado mineiro, nos

moldes de uma acelerada modernização capitalista, que pressu-

põe a eliminação ou a substituição de determinadas relações de

trabalho ou de formas de produção cultural até então existentes.

Essa forma de relacionar história e literatura é legítima,

mas gostaria de trabalhar aqui com uma outra estratégia, que

partirá do que é a marca registrada da literatura: a imaginação.

Nessa segunda estratégia, a literatura não representa nada. Ao
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contrário, ela indica para a história que existe alguma coisa a

mais, além daquilo que vemos como realidade. Em outras pala-

vras, ela aponta para o mundo das possibilidades que não fo-

ram concretizadas em um determinado momento da realidade

histórica. É o que Guimarães Rosa chamava de "o leite que a

vaca não prometeu". São as formas potenciais de um evento

histórico, aquilo que Walter Benjamin dizia que está entre o gesto

de euforia do vencedor e o lamento do vencido, aquilo que poderia

ter sido, aquilo que não chegou a se realizar completamente.

Eu diria que a matriz da literatura reside nesse lugar si-

multaneamente deslocado no tempo e deslocador do tempo, que

põe, no que está, o que não está. É o que faz o poeta Fernando

Pessoa quando acorda de manhã, sai de casa, olha a pacata rua

de Lisboa que vai atravessar e depois escreve em um poema que

avista "a terra inteira,! mais o sistema solar e a Via Láctea e o

indefinido"l. Como todos os escritores, Fernando Pessoa es-

creve não porque precisa dizer o que vê no mundo, mas porque

aquilo que vê no mundo não é suficiente, e ele deseja mais,

deseja ver mais intensamente. Nos versos "Mas ao menos fica

da amargura do que nunca serei! a caligrafia rápida destes ver-

sos,! pórtico partido para o impossível"2, ele fala desse ver mais

intensamente, que não é ver o mundo à altura dos olhos.

É por causa disso que a literatura é importante para nós:

ela afina a nossa percepção da realidade, revela o que não vía-

mos antes, dá forma e significação para coisas e eventos que até

então nos pareciam informes ou mesmo insignificantes.

Essa estratégia de aproximar a história e a literatura pela

matriz da imaginação não consiste em reproduzir o que o olhar

lpESSOA, 1986, p. 364.
2pESSOA, 1986, p. 364.
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do historiador captou na realidade, mas em produzir uma visão

mais intensa da realidade. Isso significa que o olhar da literatu-

ra de certa maneira faz uma pequena deformação no mundo

histórico, como a água deforma as imagens que reflete; mas, ao

deformar o mundo empírico, o mundo histórico, desvenda algo

nesse mundo que não víamos. Esse olhar perde o mundo para

recuperá-lo com mais nitidez. Fixado em uma forma literária, o

objeto histórico atinge a sua máxima visibilidade. Como dizia

um semi-heterônimo de Fernando Pessoa, Bernardo Soares, no

Livro do desassossego: "Os campos são mais verdes no dizer-se do
que no seu verdor"3.

O olhar da literatura abre para a história a dimensão da-

quilo que foi esquecido, daqueles que não conseguiram falar,

daquilo que foi perdido, do mundo das ausências. A literatura,

vista pela história, abre o mundo das tradições esquecidas, como

queria Hannah Arendt, e se concentra sobre as possibilidades

políticas desenhadas no passado, possibilidades que a memória

histórica recusou, preteriu, ou mesmo eclipsou. A literatura abre

também para a história o mundo das esperanças contidas no

passado, esperanças que não se realizaram, que não foram vito-

riosas, o mundo das promessas possíveis no passado.

Quem pratica literatura não se pode assumir como jor-

nalista, nem como historiador, nem como cientista político, nem

como sociólogo, nem como crítico literário, nem como repre-

sentante de classe, nem como moralista (no sentido daquele que

retira lições dos fatos), nem como filósofo, nem como

reform;dor social que propõe uma utopia. Baudelaire dizia que

o sujeito que pratica a literatura na verdade pratica uma espécie

de feitiçaria - ele manipula palavras, evoca o quotidiano para

3pESSOA, 2002, p. 63.
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dar-lhe uma outra forma possível. Essa transformação do quo-

tidiano em quotidiano enfeitiçado é arte, não importa em que

suporte - papel, pedra, tela ou vinil.

O ritmo, a métrica e a rima utilizados por um poeta como

Drummond ou um compositor como Chico Buarque não são

só técnica, são pontos de transformação; segundo Baudelaire,

esses elementos são pontos de encantamento pelos quais o quo-

tidiano adquire uma outra forma. Maupassant chama a página

em branco de orla, o ponto de encontro entre o quotidiano

visível e o quotidiano enfeitiçado pela literatura.

Na relação entre história e literatura pela via da imagina-

ção, como estou propondo, talvez Sherazade seja a figura mais

paradigmática. Em geral, As mil e uma noites chegam até nós

como histórias contadas separadamente: "Simbad, o marujo";

"Aladim e a lâmpada maravilhosa"; "Ali Babá e os quarenta la-

drões"; "O pescador e o gênio", entre outras. Mas, ao abordar

essa obra como contos isolados, esquecemos ou deixamos de

perceber duas coisas: primeiro, a estrutura de encaixe dos con-

tos, que estão embutidos uns dentro dos outros, formando uma

teia; segundo, a figura de Sherazade, que vence a morte por

meio da literatura.

Sherazade não é apenas uma contadora de histórias, uma

espécie de repositório vivo dos costumes e das imagens do seu

povo. Ela também faz versos. Em um trecho de As mil e uma

noites, o Grão- Vizir, pai de Sherazade, diz que ela fazia versos

melhores do que os dos mais célebres poetas do seu tempo.

Isso significa que Sherazade não só registrava os costumes do

seu povo, mas também criava, fabulava, inventava. Ela faz en-

tão dois movimentos: o primeiro, de recordação (recorda histó-

rias, imagens e costumes de seu povo); e o segundo, de

ficcionalização (recupera o poder transformador da palavra, que
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tem a capacidade de atuar na essência de nossa humanidade e

nos tornar melhores do que somos).

Reparem que, quando Sherazade conta a sua história, ela

não tece um fio. Ao contrário, tece uma teia, uma trama. Repa-

rem também que a teia de As mil e lima noites é infindável, é

infinita, uma história que dá margem a uma outra história, que,

embutida em outra, desembocará em uma terceira história, que

contém dentro de si o gérmen de uma quarta, e assim sucessi-

vamente. Por essa razão, o último tradutor ocidental de As mil e

lima noites, René Khawan, chama Sherazade de tecelã das noites.

E, ao chamar Sherazade de tecelã, ele a inscreve em uma linha-

gem de mulheres fiandeiras, que trançam, tecem e usam o fio

para enredar os ouvintes, astuciosamente, como uma trama dos
fracos contra os fortes.

Na mesma tradição está Penélope, a fidelidade de Pené-

lope por um fio, a vida de Penélope por um fio; Arachné, que

desafia Palas Athena na arte da tapeçaria e acaba sendo trans-

formada em uma aranha; Ariadne, que, com o seu fio, ajuda

Teseu a sair do labirinto; as Parcas, mulheres que tecem as tra-

mas do destino e cortam o fio da vida de cada um de nós; e

também a Brejeirinha, personagem de Guimarães Rosa que des-

cobre que a linguagem é o lugar da sedução.

Se levarmos até às últimas conseqüências o argumento

da Brejeirinha, vamos descobrir que o maior sedutor de todos é

o dicionário, porque é por meio dele que começamos a prestar

atenção nas palavras isoladas. E de palavra em palavra, de signi-

ficado em significado, va_mos nos encantando com o jogo do

sentido, com o desvio que as palavras vão nos apresentando. O

dicionário nos leva a lugares nunca dantes navegados, surpre-

endentes. Ao brincar com o dicionário, vamos nos distraindo,

nos desviando daquilo que pretendíamos, e essa brincadeira
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acaba por nos conduzir à poesia. A poesia leva às últimas con-

seqüências a sedução do dicionário.

A literatura nos ensina a nós, historiadores, que tudo faz

sentido ao lado. A literatura nos encanta, nos distrai e não nos

leva a nada de útil. A poesia não tem utilidade, não serve para

trocar no mercado, serve para nos tornar melhores do que somos.

O conto de Guimarães Rosa em que aparece a Brejeirinha

se chama "Partida do audaz navegante" e está em Pn?//eiras estó-

nos, seu penúltimo livro, publicado em 1962. Brejeirinha come-

ça assim a narrativa do audaz navegante: "O Audaz Navegante

não gostava de mar! Ele tinha assim mesmo de partir? Ele ama-

va uma moça, magra"4. Não se sabe quem seduz quem: é a lin-

guagem que seduz a Brejeirinha, ou a Brejeirinha que seduz com

a linguagem? A fala da Brejeirinha seduz Guimarães Rosa ou é

apenas um artifício que Rosa usa para nos seduzir?

Como todos sabem, Guimarães Rosa começou a pu-

blicar tarde. Seu primeiro livro, Sagarana, foi publicado em

1946, e o último livro, Tt,tamélÍl, em 1967, ano de sua morte.

No meio do caminho, entre 46 e 67, ele publicou, em janei-

ro de 56, Corpo de baile, que se subdivide em três contos au-

tônomos: Manllel:ctio e Aligllllim; No UmblltJllatJllti no PinlJém; e

Noites do serttio (hoje a editora Nova Fronteira publica esses

contos separadamente, mas nas primeiras edições eles eram

publicados juntos); em maio do mesmo ano, Rosa publicou

seu único romance, Grande serttio: /lt'redas. Em 1969 foram

publicados dois livros póstumos pela editora José Olympio,

Essas estónos e Ap~ pa/apra, e recentemente foi lançado um

livro de poesia de Guimarães Rosa, contra a sua vontade ex-

pressa.

4ROSA. 1994, p. 472.
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Ao ler Guimarães Rosa, provavelmente a primeira coisa

que chama a atenção é a linguagem. A fala dos personagens de

Rosa é inventada - ninguém em Minas Gerais fala daquele jeito.

Ele misturou uma fala letrada e muito erudita com a fala serta-

neja e temperou essa mistura com uma série de transgressões,

inovações lingüísticas e filológicas. A mais famosa dessas ino-

vações é a criação de neologismos, palavras "portmanteau",

palavras-valise, que carregam dentro de si outros significados,

outras palavras. No Grande sertão: veredas, por exemplo, encon-

tramos "a bala beijaflorou", "ela beladormeceu", ou mesmo
"nonada".

Essa invenção da linguagem tem duas molduras. A pri-

meira, lingüística e estilística, alegria dos estudiosos de Letras.

A segunda, para a qual esses estudiosos não dão muita impor-

tância, tem um interesse enorme para o historiador: a moldura

histórica e política. A partir de historiadores como Skinner, por

exemplo, é possível entender que há uma moldura histórica e

política que envolve a linguagem inventada por Guimarães Rosa.

Essa segunda moldura é importante porque permite a

Guimarães Rosa fazer, pela via da linguagem, a mediação entre

duas culturas no Brasil, entre a tradição letrada e a tradição

iletrada dos excluídos, dos párias, daqueles que moram nos fun-

dos da República brasileira e que só costumam sobressair pela

falta e só são nomeados pela negativa. Essa segunda tradição

não é apenas a dos sertanejos do norte de Minas, mas a dos

moradores do Brasil, país, dizia Guimarães Rosa, de mil e tan-
tas misérias.

Rosa dá voz em seu texto àquele tipo de gente que vai

aparecer pela primeira vez na história durante a Revolução Fran-

cesa, de quem já se chegou a dizer que era vítima de uma dupla

injustiça: a provocada pela necessidade de sobreviver e a decor-

rente do fato de estar mergulhada na mais absoluta obscurida-

de. Com Guimarães Rosa, esses excluídos têm oportunidade de

usar a linguagem e ter acesso à palavra.

É uma mediação análoga à que realiza Dante no Canto

do Inferno: o poeta vê os condenados no inferno, que lhe pe-

dem uma única coisa - que lhes dê a palavra. O inferno é a

absoluta obscuridade, é a ausência da palavra e da capacidade

de falar. E pela voz do poeta os condenados do inferno têm

acesso à palavra. Da mesma forma, pela linguagem de Guima-

rães Rosa, os excluídos da República têm oportunidade de usar

a palavra e, portanto, de ter acesso à história.

O pano de fundo da obra de Guimarães Rosa são os ex-

cluídos, que nela circulam todo o tempo. Há uma multidão de

depauperados e de miseráveis, sempre saindo de um sertão do

tamanho do mundo a caminho das grandes cidades. Estas sim-

bolizam a riqueza e o progresso, mas, ao mesmo tempo, se trans-

formaram em imensos formigueiros humanos, superpovoados,

inchados; são, simultaneamente, o bueiro e a sucata ,do Brasil.

Talvez não seja por acaso que Guimarães Rosa tenha

publicado o coração de sua obra em 1956. Juscelino Kubitschek,

recém-empossado na Presidência da República, sonhava em in-

ventar cidades inteiramente voltadas para o futuro, como Brasília

ou mesmo Belo Horizonte, que reinventou quando foi prefeito.

Essas cidades do futuro seriam capazes de representar o esfor-

ço de afirmação da nossa nacionalidade, o desejo de integração

do interior com o centro, do Brasil com o mundo, da tradição

com o moderno. Para dar solidez a esse sonho, em 1956, mes-

mo ano da publicação de Grande sertão: veredas, Juscelino lançou

o mais ambicioso programa de modernização já apresentado

no Brasil, o Programa de Metas, cujo conteúdo se baseava na

fórmula quase mágica do desenvolvimentismo, que ele acredi-



tava capaz de fazer brotar no Brasil e no cenário latino-ameri-

cano uma sociedade industrial, urbana, realizada na utopia da

construção de uma cidade inteiramente moderna, Brasília.

Os anos do governo JK vão entrar para a memória como

um emblema da democracia e da modernização. Eu diria, como

Guimarães Rosa, que a estrada que liga Belo Horizonte a Brasília

carrega consigo a marca da utopia de Juscelino. E, se a utopia é

uma licença poética para imaginarmos tempos melhores, não é

à toa que Guimarães Rosa dizia que Juscelino era o poeta da

obra pública.

Mas essa estrada que carrega a utopia de Juscelino carre-

ga também o lado mais dramático da modernização levada a

cabo por ele: a descapitalização do meio rural, os efeitos

multiplicadores do inchaço urbano, a inflação, o subemprego, o

desemprego, a aliança política conservadora, a manutenção do

traço profundamente excludente da nossa República e a implan-

tação de um projeto de modernização sem modernidade, isto é,

um projeto de modernização que não conseguiu incorporar os

valores, os princípios e as escolhas da modernidade.

Em certa medida, a obra de Guimarães Rosa faz um registro

detalhado das ruínas, de tudo aquilo que o Brasil modernizado

pelo desenvolvimentismo de JK não conseguiu aproveitar e des-

cartou como improdutivo, supérfluo, inútil: a massa compacta

dos vaqueiros, tropeiros, jagunços, garimpeiros, romeiros, ro-

ceiros, prostitutas, índios, velhos, mendigos, loucos, doentes,

aleijados, idiotas - uma gente que não vai a parte alguma, que

não reivindica nada nem é reivindicada por ninguém, que não é

ninguém. É essa gente que circula na obra de Guimarães Rosa,

uma multidão de depauperados e de miseráveis que sai do ser-

tão e que descobre ao fim e ao cabo a completa inutilidade de ir
para as cidades.

•

Podemos traçar um diálogo entre Grande .rerldo: /lereda.r,
de Guimarães Rosa, e Vida.r .reca.r,de Graciliano Ramos, que

termina com os personagens Fabiano e Sinhá Vitória indo para

a cidade. Fabiano diz: "Eu vou para a cidade, lá os meninos vão

ter escola, lá eu vou envelhecer com um mínimo de conforto

e escapar da carência absoluta do sertão". E depois hesita: "Mas

eu e Sinhá Vitória vamos acabar como dois cachorros, como

Baleia", a cadela do Vida.r .reca.r. Graciliano Ramos estava

intuindo a inutilidade do êxodo rural já nos anos 30 (Vlda.r
.rera.ré de 1938), mas ainda podia pensar nesse movimento de

deslocamento para a cidade. É como se Guimarães Rosa, no

Grande .rerldo: wreda.r, começasse exatamente onde Graciliano

parou, falasse do deslocamento que simboliza a última chance

de escapar da miséria e descobrisse a completa inutilidade desse

deslocamento. Como mostra o seguinte trecho do Grande .rerido:
/leredaJ".

E de repente aqueles homens podiam ser montão, montoeira,
aos milhares, mis e centos milhentos, vinham se desentocando
e formando, do brenha!, enchiam os caminhos todos, toma-
vam conta das cidades. Como é que iam saber ter poder de
serem bons, com regra e conformidade, mesmo se quises-
sem ser? Nem achavam capacidade disso. Haviam de querer
usufruir depressa de todas as coisas boas que vissem, haviam
de uivar e desatinar. Ah, e bebiam, seguro que bebiam as
cachaças inteirinhas da januária. E pegavam as mulheres, e
puxavam para as ruas, com pouco nem se tinha mais ruas,
nem roupinha de meninos, nem casas. Era preciso de poder
mandar tocar depressa os sinos das igrejas, urgência implo-
rando de Deus o socorro. E adiantava? Onde é que os mora-
dores iam achar grotas e fundos para se esconderem - Deus
me diga?5

SROSA. 1986. p. 364 .



Guimarães está constatando, nesse movimento, uma au-

sência, uma fragilidade da República brasileira, uma falta de es-

perança de incorporação política na concretização do destino

dessa gente. Aquilo que Chico Buarque vai repetir 50 anos de-

pois em uma canção: "A cidade não mora mais em mim/ va-

mos embora". O próprio Guimarães Rosa talvez concordasse,
em chamar esses personagens que servem como pano de fundo

nos seus livros de párias, brasileiros destituídos de cidadania.

No processo de modernização iniciado nos anos 1950, comple-
taria talvez Guimarães Rosa, a nossa República perdeu o seu

ideal plebeísta, esqueceu o desejo muito humano e essencial-

mente político de estender a todos os seus membros, a todos os

moradores do Brasil, a oportunidade do exercício da cidadania.

Talvez possamos dizer que Guimarães Rosa apontou para

um problema central da nossa vida republicana. A moderniza-

ção da sociedade brasileira, iniciada ainda no século XIX é,
inexorável, mas o seu resultado, mesmo como experiência de

vida política, é freqüentemente ambíguo. Diz um personagem

de Guimarães Rosa: "Aqui é cidade, diz-se que um pode puxar

pelos seus direitos"6. Quem afirmava isso era o capiau José de

Tal, t:1mbém conhecido como Zé Centeralfe, personagem do

conto "Fatalidade", também publicado no livro PnmeiroJ esló-

nOJ. Zé Centeralfe insistia: "Sou pobre, no particular. Mas eu
quero é a lei"7.

Observem que não por acaso estou insistindo em tratar

aqui do livro Pnme/roJ eslónoJ, uma obra repleta de violência e

de luto, cujos protagonistas são ou marginais, ou loucos, ou

velhos, ou meninos, todos sempre marcados pela brutalidade

6ROSA. 1994, p. 431.

7ROSA• 1994. p. 431.

alheia. Observem também que os vários contos dessa obra são

organizados em uma estrutura circular: o último conto, "Os si-

nos", remete ao primeiro e vice-versa. "As margens da alegria"

tem uma estrutura de encaixe parecida com a de As mil e uma

noites, como se Guimarães Rosa quisesse nos conduzir aos hábi-

tos e às pressões próprias do coração das trevas da modernidade

e à evidência de que as sociedades democráticas podem ser im-

potentes para enfrentar o horror que brota desse coração das

trevas, dessa brutalidade em que está fundada a desigualdade e

a ausência de cidadania. Observem, também, que a linguagem

nesse livro assume uma forma híbrida, transita entre a tradição

letrada e a expressão oral, característica também de outros tra-

balhos de Guimarães Rosa. Talvez por isso, um conto como

"Sorôco, sua mãe, sua filha" tenha como centro uma canção

que revela a trama da narrativa.

Não é a primeira vez que Guimarães Rosa nos mostra a

importância da canção para pensar a singularidade do Brasil.

Entre as sete narrativas que formam a estrutura de Corpo de

baile, ele distingue a canção, a história oral e a poesia como os

três componentes básicos da sua obra. A canção aparece em

Corpo de baile, em um conto muito bonito, "Recado do morro",

muito bem analisado por José Miguel Wisnik. Toda a narrativa

desse conto se baseia na composição de uma canção. Há uma

rede de recados interligados que vão transitando de maneira

incessante entre formas literárias híbridas, no esforço de captu-

rar um sentido, de capturar o mundo das palavras, de ter uma

experiência de linguagem. São recados sobre aquilo que não

pode ser dito, sobre aquilo que ultrapassa a linguagem, e que

por isso mesmo vão sendo transmitidos de forma ininteligível

pela boca de cada um dos 'personagens do conto, todos margi-

nais. Até que o último personagem dá a esse recado a forma



acabada de uma canção e entende o significado: o que não po-

dia ser dito é a morte. O último personagem consegue revelar

para nós, através da canção, os vários níveis de significação con-

tidos entre a oralidade e a escritura, que se desdobram no que

Guimarães Rosa chamava de "o vivo da história cantada". No

conto "Sorôco, sua mãe, sua filha", existe uma outra canção

associada à composição da narrativa, semelhante à criação da

cantiga de Corpo de baile. A canção brota baixinho da boca de

uma gente que também se equilibra pelos subúrbios da Repú-

blica, compartilhando o destino trágico de não ter acesso às

leis, de não ter acesso ao catálogo mínimo de direitos, ao mundo
político.

"Sorôco, sua mãe, sua filha" é um conto sobre duas lou-

cas que percorrem de um ponto a outro, de uma pessoa a outra,

de um indivíduo a outro, as múltiplas evidências de sentido,

para instalar naquela cidade uma outra lógica, que seria eclética,

plural, capaz de recompor o significado da diferença entre os

homens como condição de relação entre os indivíduos no inte-

rior de uma comunidade. Esse canto é uma narrativa de Guima-

rães Rosa sobre o nosso país, é o canto errante de duas mulheres

prestes a embarcar em um trem-prisão para um hospício, em uma

cidade muito longe, de onde elas não voltariam nunca mais.

Isso de fato ocorria em Minas Gerais na primeira metade

do século XX. Havia o trem dos loucos, que atravessava todo o

norte do Estado, passava pelo Vale do Mucuri, pelo Vale do

Jequitinhonha, recolhia as pessoas consideradas loucas em cada

cidade e as despejava no hospício de Barbacena, de onde elas
não voltavam.

No conto de Guimarães Rosa, no exato momento em

que vão embarcar no trem dos loucos, as duas personagens co-

meçam a cantar uma cantiga que "não vigorava certa, nem no
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tom nem no se-dizer das palavras"8. Era um canto desatinado,

sem explicação, mas que, de maneira cifrada, interrogava aquela

sociedade, aquela comunidade, a intolerância. O conto mostra

a possibilidade de uma sociedade submergir na barbárie, na in-

versão definitiva do sistema de valores e de princípios que esta-

belece o que é justo e o que é injusto, o que podemos e o que

não podemos fazer com o outro.

A canção vai-se expandindo, vai crescendo e começa pou-

co a pouco a ser imitada por toda a cidade, de boca em boca:

A gente se esfriou, se afundou - um instantâneo. A gente ... E
foi sem combinação, nem ninguém entendia o que se fizesse:
todos, de uma vez, de dó do Soroco, principiaram também a
acompanhar aquele canto sem razão. E com as vozes tão
altas! Todos caminhando, com ele, Soroco, e canta que can-
tando, atrás dele, os mais de detrás quase que corriam, nin-
guém deixasse de cantar. Foi o de não sair mais- da memória.
Foi um caso sem comparação.
A gente estava levando agora o Soroco para a casa dele, de
verdade. A gente, com ele, ia até aonde que ia aquela cantiga.9

Essa cantiga guarda a experiência da recordação e a ex-

periência da felicidade sentida como saudade, as mulheres não

vão voltar nunca mais, nem a mãe nem a filha. A saudade de um

tempo e a saudade de um lugar.

Um aluno me lembrou ainda de uma terceira cantiga, que

aparece no Grt/nde serttio: veredas - a canção de Siruiz, cuja

melodia fica na memória de Riobaldo Tatarana. Como ele não

sabe os versos, começa a se esforçar desesperadamente para

pôr versos na melodia, e este é o momento em que ele ascende

8ROSA. 1994. p. 398.

9ROSA. 1994. p. 399.
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à memória, ascende à palavra, e portanto sai da condição de

obscuridade, de condenado, em que estava. O acesso à palavra

lhe é dado pela canção.

Para chegar ao Brasil dessas cantigas, precisamos de duas

coisas: da imaginação, que floresce na literatura, e da memória,

objeto da história. Por isso o encontro da história com a litera-

tura é tão importante para a leitura de Guimarães Rosa. É como

se ele desejasse indicar que a oportunidade política da Repúbli-

ca continua truncada na formação social brasileira, menos como

opção de ordem social, mas sobretudo como instância específica

de emancipação, de construção do sentimento de comunidade.

É desse sentimento que surgem princípios e valores políticos a

partir dos quais os habitantes são capazes de compartilhar nor-

mas, experiências e destino.

É por trazer essa questão e apresentá-la de diferentes

formas que a obra de Guimarães Rosa pode ser considerada

parte de uma tradição importante da imaginação social históri-

ca e política brasileira, dos intérpretes do Brasil. Guimarães Rosa

dialoga com uma tradição que começa talvez com Os sertões,
de Euclides da Cunha, e passa por Gilberto Freyre, Sérgio

Buarque de Holanda, Caio Prado, Celso Furtado, Raymundo

Faoro, Antonio Candido, entre vários outros. Ela me parece

fundamental para olharmos mais intensamente para o país em

que nos coube viver e, por esse olhar de lado da literatura, cons-

truirmos um pensamento sobre esse país.

Guimarães Rosa dizia que "nenhuns olhos têm fundo; a

vida, também, não". Acredito que a sua obra seja um olhar cego

e vidente sobre esse fundo sem fundo que é o Brasil.

-.._-~
Discussão ----------------

Pergunta - Se a literatura pode indicar para a história

algo que vai além da realidade, como seria construída a própria

realidade?

Heloisa Starling - Há duas formas de responder a esta

questão. A primeira é a dos psicólogos e psicanalistas, que dis-

cutem a relação entre a realidade e o real. Como não sei nada a

esse respeito - nas palavras de Riobaldo, "eu quase que nada

não sei, mas desconfio de muita coisa" - vou tentar responder

da segunda forma, no campo da história.

Quando reconstitui um evento, o historiador captura um

pequeno pedaço, uma isca, um ângulo da questão. O evento é

sempre maior do que o que qualquer um de nós consegue cap-

turar, porque nele estão interagindo a euforia de quem ganhou,

a tristeza de quem perdeu, e todas as esperanças que nós tive-

mos no meio do caminho e que não chegaram a se concretizar.

A literatura nos proporciona um olhar mais intenso so-

bre um pedaço daquilo que chamamos realidade, que é sempre

maior do que conseguimos ver. Se eu abordar Machado de As-

sis ou Guimarães Rosa com o olhar de historiador, eles podem

ser úteis na reconstituição de determinado momento histórico.

Mas nessa abordagem eu mato o trabalho de ficção, que chama

a atenção para aquilo que está do lado, aquilo que eu não vi. E

aquilo que eu não vi pode ser algo que estava contido naquele

momento e não foi nem da ordem do vencedor, nem da ordem

do vencido, e por isso desloca o tempo e nos apresenta uma

dimensão a mais daquilo que estamos vendo.

O que a literatura mostra é o que está ao lado, aquilo que

passou despercebido. No caso do Grande sertão: veredas, de

Guimarães Rosa, por exemplo, no primeiro plano estão Riobaldo
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e Diadorim e o amor dos dois; no plano intermediário estão

todas as relações de violência e de poder que se desenham; como

pano de fundo, lá atrás, está uma multidão de excluídos, é aqui-

lo que nos passa despercebido, quase invisível.

Os seres invisíveis que andam nas ruas da cidade, hoje,

como os meninos de rua, só se tornam visíveis para nós pela

literatura, ou quando puxam uma arma.

Pergunta - Pensando na obra de Guimarães Rosa como

uma obra que registra as ruínas do projeto desenvolvimentista,

você acha que, no mundo de hoje, seria ainda possível ver essas

ruínas, ou elas já se dissolveram completamente? Haveria lugar

atualmente para uma obra como a de Guimarães Rosa?

Heloisa Starling - Já publiquei um texto em que afirmo

existir uma tradição de intérpretes do Brasil que começa com

Machado de Assis, passa por Euclides da Cunha, Graciliano

Ramos e, finalmente, Guimarães Rosa. Uma das idéias que unem

esses pensadores é justamente a da ruína. A ruína é um lugar

muito privilegiado de observação porque mostra que alguma

coisa desapareceu, mas também ilumina o que provocou esse

desaparecimento. Ela tem, portanto, uma função de difusão de

tempo muito importante.

Quando escrevi esse texto, fiquei pensando exatamente

o que viria depois de Guimarães Rosa. Não sei responder. Uma

orientanda até me convenceu de que Clarice Lispector também

faria parte da tradição de intérpretes do Brasil, mas ela viveu no

mesmo momento de Guimarães. Se essa tradição desaparecer,

estaremos perdendo uma chave muito importante de interpre-
tação do Brasil.

No caso específico do Brasil, a canção popular é o lugar

por excelência dessa tradição de pensar o país. Acho que não é

por acaso que Guimarães se utiliza tanto da canção como estra-
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tegIa ficcional. Por causa de algumas características de nossa

formação social, a canção assumiu aqui um papel que na Fran-

ça é desempenhado pela literatura. Talvez a canção continue

essa tradição.
Entretanto, segundo um texto recém-publicado de um

grande pesquisador, Tinhorão, a canção acabou. Se a canção

acabar e não houver ninguém para continuar a tradição de pen-

sar o país, a situação será apavorante. Mas não acho que a canção

tenha acabado. O "rap" é a forma mais recente da canção e tem

essa característica de reflexão sobre o Brasil.

Guimarães Rosa realiza uma discussão muito contempo-

rânea. Ele ainda está iluminando o nosso tempo. Não trabalhei

com a produção que veio depois de Guimarães Rosa, mas sei

que não haverá uma com as mesmas características que a dele,

pois o sertão já acabou.

A própria estrutura do Grande sertão: veredas mostra que

o sertão já acabou. O livro apresenta Riobaldo velho, na fazen-

da dele, bem posto. Um sujeito cujo nome não sabemos, cuja

voz não ouvimos, conversa com Riobaldo. Esse sujeito queria

andar pelo sertão e foi contratar Riobaldo como guia, pois sa-

bia que ele conhecia a região. O livro é a conversa entre Riobaldo

e esse sujeito que vem da cidade. Observem que Riobaldo con-

ta a história toda para esse sujeito porque o sertão acabou. E

por isso esse sujeito tem que saber da história, para que possa

contá-la.

O que seria da glória de Aquiles se não fosse Homero?

Ou o que seria de Canudos se não fosse Euclides? O que seria

da história de amor de Riobaldo, o que seria de Diadorim, se

não fosse esse sujeito que conversou com Riobaldo? A cada vez

que contamos a história de Riobaldo, atualizamos determina-

dos elementos que são fundamentais para pensar o tempo que
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se foi, o que é que produziu esse desaparecimento e o que é que

se extraiu de positivo disso para nós.

Pergunta - Pelo menos para o leitor comum, a estrutura

da narrativa de Grande sertão: veredas é difícil. O que você,

estudiosa de Guimarães Rosa, sugeriria como estratégia de lei-
tura do romance?

Heloisa Starling - Li uma vez o Grande sertão e achei

muito chato. Li uma página, "nonada", "do demo não gosto", e

pensei: "Isso é uma bobagem". Depois li de novo e o livro me

pegou.

Há verdadeiros contos dentro do Grande sertão. O caso

de Maria Mutema, por exemplo, é um conto. Na estrutura da

narrativa há histórias que se encaixam em outras, como ocorre

em As mil e uma noites. O livro narra as lembranças de Riobaldo,

e a memória não funciona de forma linear, tem mania de "fazer

balancê". Há coisas que vão e voltam, porque a nossa memória

tem a estrutura de encaixe, uma história puxa outra história,

que puxa outra história. Riobaldo dizia que visita na casa dele

tinha de ficar pelo menos cinco dias - ele sentava na cadeira de

balanço, pitava um cigarro e ia contando.

Na verdade, Riobaldo faz também um pouco de "cerca-

lourenço", digressões, circunlóquios, porque precisa contar a

história de Diadorim, e é complicadíssimo para ele falar de

Diadorim. Por isso o Grande sertão é construído com essa estru-

tura em que aparecem histórias como a de Maria Mutema e

cenas como os membros do bando descascando os dentes para

que fiquem parecidos com os da piranha redoleira.

Uma vantagem dessa brincadeira de Guimarães Rosa no

Grande sertão é que se pode abrir o livro no meio e começar daí.

Isso depende muito de como nos aproximamos da obra. Os

contos de Guimarães Rosa, diferentemente do Grande sertão,

não costumam apresentar dificuldades para a leitura, a não ser

Tutaméia, em que a experimentação da linguagem vai muito longe.

Talvez uma boa estratégia para ler o Grande sertão seja

lidar com ele devagarzinho, como se fosse um grande livro de

contos, como As mil e uma noites: um dia você lê "Simbad, o

Marujo", no outro dia, "Ali Babá", e assim por diante. Talvez

facilite, mas não sei. Já observei que Guimarães não agrada a

todos.
Pergunta - Os autores que você citou, como Euclides da

Cunha e Graciliano Ramos, escreveram sobre o seu próprio tem-

po. Você acha possível um escritor retomar um passado distan-

te do tempo em que vive e ser tão denso, tão profundo como se

nele vivesse? Os historiadores podem fazer literatura enquanto

fazem história?
Heloisa Starling - Quanto a escritores que escrevem so-

bre uma época em que não viveram, no Brasil há Érico

Veríssimo. Em O continente, primeiro volume de O tempo e o

vento, ele volta à fundação do território de São Pedro. O livro é

excelente. Talvez o volume mais fraco dessa trilogia seja O ar-

quipélago, que se passa em uma época mais próxima da vida de

Érico Veríssimo.
Há historiadores que escrevem magnificamente bem,

como Evaldo Cabral, autor de Olinda restaurada. Evaldo traba-

lha o texto de tal forma que ficamos na dúvida se é ficção, de

tão bem escrito. Mas é história, não é ficção. Sérgio Buarque de

Holanda é outro exemplo. Em Visões doparaíso, ele trabalha com

a história de forma tão competente, tão forte, tão bonita, que

confere ao seu texto essa característica de colocar as coisas ao

lado que a literatura tem. Mas nenhum deles é ficcionista.

Acho que o historiador nunca será um bom ficcionista.

Escrever literatura requer um talento específico, assim como
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fazer história. História e literatura são comadres, mas são dife-

rentes. Não me lembro de nenhum historiador que tenha sido

capaz de fazer literatura. Talvez os historiadores franceses, mas

não os conheço bem para afirmar isso.

Pergunta - Qual o limite da interpretação para o histori-

ador que trabalha com a obra literária? Se o sertão acabou com

Guimarães Rosa, o que significa o Movimento dos Sem-Terra,

os "sem" da história de hoje?

Heloisa Starling - O limite para o historiador na obra

literária, pelo menos para o historiador que estiver trabalhando

tal como tentei fazer, é dado pela própria obra literária. Há de-

terminadas inferências que a obra literária autoriza, que são pas-

síveis de demonstração no texto. Se o texto não dá suporte para

demonstrar as inferências, elas não vão além de "o que eu acho",

e "o que eu acho" não tem nenhuma relevância para a pesquisa

histórica.

A obra de Guimarães Rosa me autoriza a fazer uma dis-

cussão sobre a Primeira República, mas só me autoriza a trazer

à cena os excluídos quando o personagem Zé Centeralfe diz

"sou pobre, no particular. Mas eu quero é a lei". Nessa fala ele

está dizendo algo importante sobre a República, e é em trechos

assim que brota na obra de Guimarães Rosa a interpretação do

Brasil. Não conheço nenhum texto teórico de Guimarães, só

algumas entrevistas, mas sua obra mais relevante é a literária, e

ele interpreta o Brasil pela literatura. Obviamente essa obra é

construída em chave diferente da utilizada por Sérgio Buarque

ou por Caio Prado Jr. Já a obra de Euclides da Cunha está na

fronteira entre a literatura e a história. O final de O.r .rerloe.r é
ficção.

O que tentei discutir na obra de Guimarães Rosa é como

os elementos presentes nessa obra nos permitem pensar o Bra-

sil para além da República Velha, um país que ainda está povo-

ado por uma gente invisível como a que aparece nos livros do

autor.

Quando afirmei que o sertão não existe mais, eu me refe-

na àquele da imaginação de Riobaldo. Ele sabe que o sertão

acabou, que não dá para voltar para aquele lugar, pois outro

personagem, Zé Bebelo, disse que ia asfaltar e modernizar o

sertão. Mas o sertão de Riobaldo, mesmo que não exista mais,

contém um mundo de princípios, de valores, de elementos,

que são nossos contemporâneos, e por isso permanecem na

narrativa, na nossa memória. Temos de contar essa história,

caso contrário algo vai se perder irremediavelmente para nós,

como brasileiros.

É por isso que citei os gregos: só sabemos da glória de

Aquiles e dos feitos de Heitor por causa de Homero. É a mesma

coisa com o Contestado. Talvez no Contestado tenha faltado

um Euclides da Cunha. E nós não nos lembramos do Caldei-

rão, da Pedra Bonita, de Trombas e de Formoso, de Porecatu,

porque aí faltou historiador. É nesse sentido que a obra de

Guimarães Rosa contém esse traço de interpretação do Brasil.

Ele narra uma história possível em sua obra literária.

Não existe uma interpretação única, prioritária de uma

obra literária. Outras interpretações sempre serão possíveis,

desde que autorizadas pela obra em si. A que apresento sobre a

obra de Guimarães Rosa é apenas uma possibilidade, e não sei

o que ele acharia dela.

Durante o tempo em que escrevi sobre a obra de Guima-

rães Rosa, eu tinha um sonho horrível. Eu o via em uma festa,

e minha avó, pessoa muito querida minha, vinha me apresentá-

lo. Eu sabia que ele ia me dizer o que achava do meu trabalho e

então acordava. Cinco segundos antes de acordar, eu olhava



para a cara dele, mas não sabia se era boa ou ruim, então acor-

dava dizendo: "Puxa, perdi a grande oportunidade da minha

vida, saber o que é que Guimarães Rosa ia achar disso!".

Pergunta - Em Caminhos efronteiras, Sérgio Buarque descre-

ve um sertanejo, que chama de tropeiro, diferente do sertanejo

de Euclides, porque não tem a marca da honra como atributo

principal, é um descendente de índio que tocaiava, matava, so-

brevivia. Gostaria que você comparasse esse sertanejo com os

excluídos de hoje, que têm como característica a não-integração

a esse mercado que padroniza e empobrece. Você acha que se

pode ter esperança nesse Brasil de excluídos?

Heloisa Starling - Os personagens de Sérgio Buarque

não são excluídos; são homens que estão empurrando as fron-

teiras para incorporar terras ao país. Caminhos efronteiras trata

desse movimento de expansão de fronteiras, de como esses ho-

~ mens redesenharam o país.

Antonio Candido, em Os parceiros do Rio Bonito, diz que

esses homens, quando param, transformam-se nos caipiras,

que também não são excluídos, porque têm uma cultura e uma

inserção na sociedade. O caipira é o personagem descrito por

- Sérgio Buarque de Holanda depois que parou de se movimen-

tar. Candido também diz que a modernidade predatória des-
truiu os caipiras.

Os personagens de Guimarães Rosa são de outra ordem.

São a massa, gente supérflua que a modernização produziu.

Sérgio Buarque, Antonio Candido e Guimarães Rosa interpre-

tam três momentos do Brasil.

Mas não há desalento nos argumentos de Guimarães Rosa

ao contar suas histórias. Reparem que, mesmo submetidos a

uma violência brutal, os personagens sempre fazem um movi-

mento que pode representar uma esperança para o país (desde
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que se enfrente o que está produzindo essa massa de gente su-

pérflua): as loucas foram para o trem dos loucos, mas a popula-

ção cantou; o personagem Zé Centeralfe diz: "O que eu quero é

a lei"; o garoto do conto "As margens da alegria" não se desen-

canta do mundo.

O garoto de "As margens da alegria" sai do interior de

Minas e vai visitar o tio engenheiro que está construindo uma

cidade, provavelmente Brasília. O que chama a atenção dele não

é aquela parafernália de obras, mas um simples peru no quintal.

Uma coisa prosaica é que o deslumbra. Quando, ao final da

narrativa, pesa o desencanto, o encantamento reaparece com

um vagalume. Guimarães não precisa de pavão, basta um peru

para encantar o mundo.

Pergunta - Quando explica sua obra a estrangeiros, nas

correspondências que travou com os tradutores, alguma vez

Guimarães Rosa surpreendeu os analistas literários?

Heloisa Starling - Sim, a leitura da correspondência sur-

preende, porque fica mais claro o modo como ele constrói a

linguagem que usa. Ele ajuda a entender o que estava pensando

ao escrever determinadas coisas.

Mas é bom lembrar que não é possível interpretar a obra

de nenhum escritor baseando-se só no que diz o escritor, nas

intenções dele ao escrever. Como a obra literária é sedução e

como se coloca ao lado, ela sempre revela coisas que escaparam

ao próprio autor.

Além disso, Guimarães Rosa era muito teatral. Se per-

guntavam a ele "Como é que você escreveu Grande sertão: vere-

das?", ele respondia: "Ah, o diabo pôs a mão no meu ombro

e escrevi". Não foi bem assim. Ele trabalhou muito para escre-

ver Grande sertão: veredas. Ele mesmo dizia que não existe só

a inspiração, que é preciso capinar o texto. Temos que descon-



fiar um pouco de Guimarães Rosa, pois ele era muito moleque

também.

Há vários casos de Guimarães Rosa que mostram esse

lado brincalhão. Uma vez o pai dele foi visitá-lo no Itamaraty.

Quando desceu do táxi, percebeu que as pessoas o recebiam

desconfiadas, receosas. Ao entrar na sala de Guimarães Rosa,

ele perguntou: "Será que eu estou mal vestido, o que é que hou-

ve, só porque eu sou do interior?". Guimarães respondeu: "Não,

é porque eu disse que o senhor era um matador, que tinha ma-

tado 80 pessoas!".

Então, acho que as explicações de Rosa esclarecem e sur-

preendem sim, mas há que se desconfiar um pouco dele, se não

ele nos engana.

Pergunta - É possível descrever com riqueza de detalhes

uma paisagem que não se conhece? A quantidade de detalhes

dos rios, das flores, dos passarinhos é impressionante nas des-

crições de Guimarães Rosa. Ele não conheceu o Urucuia e o

descreveu com detalhes. Por outro lado, ele fala para o tradu-

tor: "Não duvide dos meus rios, porque tudo existe".

Heloisa Starling - Antonio Candido diz que podemos ir

construindo um mapa ao ler Grande sertão, e de repente o mapa

se desarticula e foge. Há vários lugares, como o Sussuarão, com-

plicados de mapear. Segundo Antonio Candido, essa é a marca

do ficcionista, criar mapas que se desarticulam e fogem.

Por outro lado, Guimarães Rosa tinha várias cadernetas

com anotações - algumas estão na UFMG, no acervo dos escri-

tores mineiros, outras na USP e outras em Berlim. Ele anotava

de tudo ali, coisas de jornal, aquilo que ele viu, aquilo que ele

ouviu quando criança, aquilo que o pai e os parentes contavam.

Também há descrições da flora, da fauna, que ele anotava em

viagens, e há ainda anotações de pesquisas: Antônio Dó, o ata-
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que de Januária, o ataque a São Francisco. Guimarães Rosa lia

compulsivamente e pesquisava muito.

Há um caso dele que não sei se é verdadeiro, mas vou

contá-lo e fazer como John Ford dizia no filme O QM/ell/ tjlle

II/aloll ofic/nora: "Quando a lenda é mais importante do que a

história, publique-se a lenda". Rosa estava em uma reunião de

diplomatas em Bogotá, explodiu uma revolta, e a reunião foi

suspensa. Houve quebra-quebra, guerra civil nas ruas, e Gui-

marães Rosa sumiu. Depois de uma semana que a comitiva bra-

sileira o procurava, finalmente o acharam e lhe perguntaram:

"Onde é que você estava?". E ele respondeu: "Eu estava lendo

na casa do fulano". "IVrasestava acontecendo uma guerra civil".

E Guimarães retrucou: "Eu tenho todas as guerras na cabeça,

não precisava ver".

Há que se desconfiar de Guimarães Rosa, mas era verda-

de que ele fazia pesquisa, uma pesquisa tão ou mais intensa que

a de um historiador, e, ao escrever, aliava essa pesquisa ao que

ele viu e à imaginação. Descreveu o Urucuia como a terra em

que o boi berra, mas nunca foi ao Urucuia para saber se o boi

berra. E ficou lindo aquele Urucuia dele. Eu não quero ir ao

Urucuia, porque não quero ver um Urucuia diferente do que eu

via no Craf/(Ie serMo.
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A ficção mediterrânea de Raduan Nassar
Sabrina Sedlmayer

Raduan Nassar, em uma entrevista, afirmou que a litera-

tura é uma maneira de tentar, no pequeno espaço que é o do ~

texto, organizar um mundo que, apesar de não ser decalque do

real, é um mundo que se imagina. O texto literário seria então

uma tentativa de compensar o desequilíbrio e a desordem de

tudo o que nos envolve e nos punge.

Curiosa afirmação vinda de um autor cuja poética interroga

a ordem familiar, social e ideológica estabelecidas e questiona

valores milenarmente assentados e acordados entre os homens.

Seus livros, apesar de não se conformarem com a apresentação

de um determinado momento histórico nacional, nem com o

modelo do romance realista vigente nos anos 1970, subter-

raneamente tocam em aspectos que dizem respeito ao regime

autoritário brasileiro pós-64, efetuando, de forma sutil, mas pun-

gente, uma correlação entre o subjetivo, o nacional e o univer-

sal. Essa articulação parece obedecer a uma lógica de

reversibilidade, traço presente tanto no romance Lavoura arcaica



(1975) quanto na novela Um copo de cólera (1978): inicialmente,

demonstra-se a falsa ordem do mundo; posteriormente, é ofe-

recida uma outra, imaginada. As duas visões de mundo parecem

ser de natureza completamente oposta, mas, no decorrer das

narrativas, deixam de ser tão antagônicas; movem-se, voltam

atrás, mudam de sentido, alterando continuamente posições e

lugares discursivos.

Para demonstrar como se opera essa relação reversível

na prosa de Nassar, gostaria de mostrar de que forma sua pro-

dução efetuou uma inflexão na história da literatura brasileira e

como, desde que surgiu, vem, reiteradamente, indagando quem

lê. Pode-se dizer que, opondo resistência a um manejo canônico,

a obra nassariana é, de uma maneira semelhante ao que Pozuelo

Yvancos1 definiu como clássico, uma obra que diz coisas dife-

rentes para homens diferentes, e não a mesma coisa a um ho-

mem único.

Antes de tratar especificamente da questão do nacional,

gostaria de apontar seis particularidades que singularizam e dis-

tinguem a lavoura literária de Raduan Nassar da de outros auto-

res da literatura brasileira.

Em primeiro lugar, a excelência. Os textos de Raduan

tratam de temas muitos pesados, como a constituição da subje-

tividade, a família, o incesto, a relação amorosa, entre outros, e

conseguem sustentar tais temas numa dicção absolutamente lí-

rica. A excelência da escrita foi reconhecida logo no primeiro

momento pela crítica, quando veio a público o livro de estréia,

Lavoura arcaica, em 1975. Porque não conseguia editora que o

publicasse, o autor arcou com 50% do custo da primeira edi-

ção, pela editora José Olympio. Logo depois, Lavoura arcaica

lpOZUELO YVANCOS. 2000, p. 48.

ganhou o prêmio Coelho Neto, da Academia Brasileira de Le-

tras, que é, como se sabe, um dos lugares de canonização literá-

ria mais cristalizados do país; posteriormente, ganhou o prêmio

Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, e o prêmio da Associação

Paulista de Críticos de Artes (APCA). Um copo de cólera, publica-

do em 1978, obteve da crítica a mesma recepção calorosa dada

a LaIJollra arcaica, e recebeu, no ano de sua publicação, o Prêmio

Ficção da APCA.

É uma obra - e esse é o segundo ponto - muito breIJe.

Aqui, a brevidade não é tomada no sentido de rapidez, conci-

são, velocidade e corte proposto por Italo Calvino como uma

das qualidades literárias a serem preservadas neste milênio, mas

no que se refere à sua extensão, à quantidade de títulos. É mui-

to fácil ler a obra completa de Raduan Nassar, porque ela é

formada, até o momento, de um único romance, uma novela e

menos de meia dúzia de contos, a saber: LaIJollra arcaica (1975),

Um copo de cólera (1978) e a coletânea Menina a caminbo (1997).

O terceiro aspecto diz respeito à recepção. Os livros de

Raduan foram publicados na década de 1970, quando estava

em voga uma literatura realista, marcada pelos depoimentos e

pelos romances-reportagem. Entre os autores mais vendidos

na época estava Fernando Gabeira, com O tJlle i tfso) compa-

nbeiro?, e Jorge Amado continuava produzindo muito. Comple-

tando o cenário, havia os concretistas, que mantinham uma

grande influência no meio literário - era a época da publicação

do ABC da Itieralllra, de Ezra Pound, do "paideuma" -, e estava

em curso um processo de internacionalização da leitura, com o

lançamento de muitas traduções. A literatura marginal estava

começando. Mas a ficção de Raduan Nassar não se aproxima

nem do filão realista nem das experimentações concretistas. A

esse respeito, há uma frase dele muito curiosa: "Eu não imagi-



nei que os meus livros fossem ter sucesso, porque numa época

em que tudo era experimentalismo, quem iria ler um paralelepí-

pedo lírico como eu?".

Na década de 1980, os livros de Raduan foram traduzi-

dos na Espanha, na França e na Alemanha. Rapidamente, sua

obra teve uma disseminação internacional, e ele passou a ser

reconhecido ao lado de autores como Clarice Lispector e Gui-

marães Rosa (as comparações que mais se encontram na crítica

in ternacional).

Apesar da boa recepção crítica, os livros, no Brasil, não

venderam prontamente. Mas uma rede fiel de leitores foi lenta-

mente se formando, garantindo perenidade às obras. Em perío-

dos quase bienais, surgiam recensões, comentários, artigos,

ensaios e trabalhos de pesquisa acadêmica. Depois, em 2001,

o filme de Luiz Fernando Carvalho baseado em LatJollrd ar-

caica renovou o interesse pela obra de Raduan. Jovens leitores

viram primeiro o filme de Carvalho para depois lerem os

livros de Nassar. Trata-se, assim, de uma recepção sinuosa,

que tem início com uma aclamação da crítica, prossegue pau-

latinamente com os leitores que se apaixonaram pelo texto e

em seguida novamente se acentua pela ação dinamizadora

do cinema, que atraiu vários leitores. A recepção do texto

de Raduan, portanto, não está fechada; ainda hoje está sendo

construída.

O quarto ponto é o da criação do lI/tio Raduan. Na déca-

da de 1980 era comum escutar de leitores ávidos por mais um

texto do autor frases como "Raduan parou de escrever, ele fa-

lou que a literatura nada mais é do que uma criação como outra

qualquer e agora cria coelho", ou "ele mudou, não está criando

coelho, agora está mexendo com coleópteros", ou com "pássa-

ros", "milho de pipoca", "peixe" ...

Aparentemente, o gesto que desejava dessacralizar, com

fôlego virulento, a instituição literária reenviou mais fortemen-

te os leitores para a vida do autor. Criou-se um burburinho em

torno de Raduan, que passou, metonimicamente, de uma la-

voura literária para uma lavoura literal. Creio ser possível, no

entanto, em vez de estabelecer relações de causalidade entre a

ficção e a vida de Raduan, buscar um diálogo mais profícuo

entre o seu gesto e a sua escrita; ver, por exemplo, como a pe-

quena autobiografia apresentada na edição de UII/ copo de cólera

publicada pelo Círculo do Livro em 1979 possui um tom blasfe-

matório e um ritmo muito parecidos com os do discurso con-

vulso de André, narrador de LaWllrd arcaica, e do chacareiro de

UIH copo de cólera:

Paulista de Pindorama, moro em São Paulo desde a adoles-
cência. Isto posto, acho que posso passar por um sujeito sem
biografia, pois minha vida tem-se resumido à banalidade de
uns poucos desencontros. No colegial, depois de dois anos
de cienófico, pulei para o clássico, comecei o curso de Letras
Clássicas nos tempos da Rua Maria Antônia, mas logo desis-
ti. Estudei Direito no Largo do São Francisco, mas abando-
nei o curso no último ano. Cursei Filosofia na mesma Maria
Antônia e ia me iniciar na carreira universitária, mas piquei a
mula em tempo. Trabalhei no comércio enquanto estudava,
mas me mandei depois. Tentei me aventurar no estrangeiro,
mas dei com os burros nágua. Dediquei uns bons aninhos ao
jornalismo e nunca mais voltei a uma redação. Diante disso,
meu caro leitor, e mesmo de outros desenganos não tão ba-
nais, seria ledo engano concluir que só fiz quebrar a cara na
vida. Hoje, finalmente estou perto de realizar o que mais queria
ser quando criança: criador! Nada a ver, está claro, com a
auto-suficiência exclusiva dos artistas (Deus os tenha!), que
estou falando simplesmente em criador de bichos. É o que
venho fazendo no sítio Capaúva, a 250km de São Paulo,
onde tenho passado mais tempo que na capital. Aliás, se já
suspeitei uma vez, continuo agora mais desconfiado ainda



que não há criação artística que se compare a uma criação de
galinhas.

Se a paixão de Raduan se voltou, abruptamente, para a

agricultura e a pecuária, e o seu interesse passou a fervilhar em

um outro campo semântico, povoado por tipos de capim -

pangola, braquiária, setária, humudícula -, tratores e

implementos, os seus textos não cessaram de falar e de levantar

questões sobre a possibilidade e a impossibilidade de se escre-

ver. A esse propósito, Maurice Blanchot2 diz que a recusa a fa-

lar é um imperativo perverso, porque a mudez sempre reenvia à
fala, à pergunta: "calou por quê?". E a resposta é insistente-

mente convocada.

É interessante lembrar que o único curso universitário

que Raduan Nassar concluiu foi o de filosofia, e era aos sofis-

tas, e a Francis Bacon, que ele se dedicava com maior afinco.

Curiosamente, não foi com os sofistas que Raduan começou a

suspeitar dos limites da razão. Há uma frase do protagonista de

Um copo de cólera que diz muito de como Raduan utilizou rever-

sivelmente a relação entre paixão e razão: "só usa a razão quem

nela incorpora suas paixões"3, Raduan afirma que retirou essa

frase - e efetuou outras derivações desse pensamento, como "o

cérebro também ocupa o lugar do útero" - de Descartes, espe-

cificamente do Tratado das paixões.

O quinto ponto é a linguagem. É insuficiente falar em

trabalho com a linguagem para caracterizar os aspectos

estilísticos dos textos de Nassar. Trata-se de uma linguagem con-

vulsionada, endemoniada, encolerizada, explosiva, sempre em

2BLANCHOT. 1984.

3NASSAR, 2004, p. 75.

cascata verbal, tomada pela violência e pelo paliJos, o que torna

bastante difícil estabelecer uma filiação estilística segura. Perce-

bem-se ressonâncias do Graciliano Ramos de S. Bernardo, ro-

mance do qual Um copo de cólera seria tributário, mas há, na obra

de Raduan, diferentemente do que ocorre na de Ramos, uma

estilização da fala. Já LaWIITa arcaica, pela questão religiosa, re-

mete tanto a Jorge de Lima quanto a Murilo Mendes, mas dife-

rencia-se deles, porque, de certa forma, subverte e profana o

texto bíblico. O pungente lirismo que invade a prosa narrativa

de Nassar e a enorme qualidade estética fazem, assim, com que

toda a sua obra se torne meio "atópica". Uma das característi-

cas mais singulares dos seus livros é justamente a de acoplar o

desconcerto do mundo, a denúncia dos falsos parâmetros hu-

manos, com um verbo que se assemelha a um discurso proféti-

co, bíblico, mas que desej~ quebrar os ritmos usuais, os clichês,

apesar de o leitor achar, muitas vezes, que o texto está muito

próximo da fala.

O sexto ponto - e aqui começamos a discorrer sobre a

questão da identidade nacional- é a iJliíndetda obra de Nassar.

José Paulo Paes disse que Raduan Nassar é um caso clássico na

nossa literatura, por apresentar uma obra anfíbia. LavaI/Ta ar-

caica explora uma imbricada dualidade étnica e mostra-se híbri-

da desde o início. Encontramos aí muitos elementos árabes, mas,

se procuramos uma referência circunstancial a um fato, um epi-

sódio, uma cidade, uma rua, que se possa identificar como nacio-

nal, brasileiro ou mesmo paulista, nada encontramos. Então,

como afirmar que está colocada, nesse livro, a questão de uma

identidade nacional? Como dizer que essa questão pode ser dis-

cutida a partir dessa obra?

Em Lavol/ra arcaica - obra que recusa uma origem única,

uma tradição unidirecional, coesa, uma história linear para o



Brasil - facilmente se reconhece o discurso árabe, na figura do

avô paterno, o discurso bíblico, na palavra profética do pai, e o

discurso laico, na fala de André, o protagonista. Embora seja

possível dizer que se trata de uma nova versão da parábola do

filho pródigo, ela já nasce, no entanto, com as marcas da

modernidade.

Essas marcas estão presentes na figura de André, um su-

jeito absolutamente dividido, e na narrativa que ele constrói,

com uma linguagem altamente fragmentada - nela há mais

introspecção psicológica do que apenas estados de consciência.

Perfilam-se em todo o texto conquistas da modernidade, que

fazem lembrar Virginia Woolf e James Joyce. Faz-se uma ver-

são da parábola do filho pródigo - não do filho que volta à casa

resignado, mas daquele disposto a não acatar a palavra do pai e

a mostrar que os alicerces da casa são frágeis. Essa casa é um

microcosmo que permite pensar o agrupamento, não o agrupa-

mento nacional, mas o do totem-tabu, se nos reportamos às

lendas mais arcaicas, à lenda do pai primitivo de que trata a

antropologia e de que nos fala Freud em textos célebres, como

"Totem e tabu" e "O futuro de uma ilusão".

Segundo essa lenda, existiu um pai primitivo que cercea-

va a família, com o objetivo de fazê-la unir-se e obedecer a ele,

por meio de uma coerção, que era o medo, e de um imperativo,

que era o trabalho. Ele detinha as fêmeas para si, e os filhos

deviam respeitar e acatar a palavra do pai. O primeiro gesto

contra o mandonismo paterno é justamente o assassinato - os

filhos se unem e matam o pai. Num repasto violento, eles o

devoram para incorporar sua força. Morto o pai, todos podiam

usufruir das filhas. No entanto, como eram muitos irmãos, pro-

vavelmente as filhas mais bonitas eram objeto do desejo de

muitos, e teve início uma guerra filial sem fim. Segundo Freud,

foi aí que se instaurou o imperativo da interdição do incesto,

para barrar esse gesto desmedido. Esse interdito é passado de

geração em geração. Está escrito no Alcorão: "Vos são interdi-

tadas: vossa mãe, vossas filhas, vossas irmãs". Esse versículo

aparece como epígrafe na segunda parte de La/!Ollra arcaica.

Muito lúcido é o texto de Alceu Amoroso Lima que abre

a edição de 1989 da Companhia das Letras, quando diz que

La/!ollra arcaica é uma obra absolutamente brasileira, mas que

tem o sopro da tradição clássica mediterrânea. No livro, encon-

tramos lado a lado o destino grego e as ressonâncias árabes.

Sabemos, por um lado, que os árabes tomaram a península ibé-

rica e que os portugueses trouxeram para o Brasil elementos da

cultura árabe. Essa tradição é reiterada também pela migração.

Os pais de Raduan Nassar chegaram a São Paulo no início do

século, e falavam árabe, não aprenderam português. Por outro

lado, como na tragédia grega, poderíamos reconhecer em André

a figura do Édipo Rei e vê-lo como protagonista de uma histó-

ria singular, de uma subjetividade que se constitui simbolica-

mente com a morte do pai e o amor da mãe. André vai viver até

entender o que são esses imperativos, que existe esse pai primevo

que ronda todas as culturas. São dois eixos que se cruzam no

romance, um eixo social e um eixo individual e singular.

Enquanto La/!ollra arcaica é um livro sobre um púbere

amor incestuoso, a novela Um copo de cólera é um livro sobre o

amor vivenciado por adultos, sobre o poder no discurso amo-

roso. A narrativa, como se sabe, trata do embate entre dois

amantes, desencadeado a partir de um incidente. Ao ver um

buraco na cerca viva, feito pelas formigas, o protagonista - um

chacareiro - é tomado pela cólera, e recrimina seus emprega-

dos, seu Antônio e dona Mariana, únicas personagens nomea-

das no livro. Ele é então interpelado pela amante: "como você

~--- _-------==.-l~=====~
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ousa tratar os empregados desse jeito?". Irrompe, a partir daí, o

embate entre os dois.

Apesar da escassez de episódios e de dados circunstanci-

ais que mostrem que é a sociedade brasileira que está colocada

em xeque, seria um engano pensar que a novela se detém ape-

nas no terreno dos afetos interiores e não se associa ao contur-

bado panorama das décadas de 1960 e 1970. Além de haver no

livro fortes referências à luta de emancipação feminina, locali-

zamos também curiosas expressões empregadas pelo narrador

masculino que se relacionam diretamente com a ditadura mili-

tar brasileira: "despachando com censura, lacrando meu pro-

testo, arquivando-o sem consulta, passando enfim no meu feixe

de idéias uma sólida argola de ferro"4. Não são termos usados

corriqueiramente. As expressões são empregadas num momen-

to em que a personagem feminina o está acusando de autoritá-

rio, de machista, e, curiosamente, o narrador vai responder a ela

utilizando termos que remetem ao campo semântico da ditadura,

da tortura, do encarceramento, da censura.

Mesmo transcorrendo no plano privado da relação amoro-

sa, a cena remete à ditadura. A personagem feminina incorpora o

discurso da filha emancipada, da jornalista politizada, que é como o

narrador se refere a ela: "a desenvoltura de femeazinha emancipa-

da, o vestido duma simplicidade seleta [...] tagarelando tão demo-

craticamente com gente do povo, que era por sinal uma das suas

ornamentações prediletas"s. É com um discurso agressivo que o

chacareiro fala sobre a jornalista: "não que ela não fosse inteli-

gente, sem dúvida que era, mas não o bastante, só o suficiente "6.

4NASSAR, 2004, p. 55.
SNASSAR, 2004, p. 32.
6NASSAR, 2004, p. 35.

E ainda: "era inteligente a jovenzinha, e versátil a filha-da-puta"7.

Ele a chama de "pilantra", "jovenzinha", "nanica", "jornalistinha

de merda", "língua peçonhenta"; ela se refere a ele como

"biscateiro graduado", "falsário", "senhor", "gorila", "honorável

mestre", "sabichão", "órfão e grisalho".

Por meio desses discursos antagônicos, ideologicamente

distintos, seria possível imaginar a direita conservadora na figu-

ra desse homem mais velho, que irá questionar não só o femi-

nismo, como também a esquerda. No entanto, o narrador vai

mostrar como o discurso da mulher é um discurso pronto, que

funciona "lá no jornal". Na vida real, ela nunca fez um café na

chácara, sempre aguarda que a mesa seja posta; conversa com

dona Mariana e seu Antônio, mas espera que eles cumpram

o seu papel. Se, em Um copo de cólera, o homem e a mulher estão

num eixo social - e reconhecemos isso também em Lavoura

arcaica -, situam-se, no entanto, em pólos discursivos rever-

síveis. Não é possível assinalar quem é o sujeito, querI} é o

objeto, quem é o dominador e quem é o dominado. É a

reversibilidade de lugares, uma espécie de jogo, como venho

assinalando.

Os dois livros são narrados do ponto de vista masculino;

a mulher só tem a voz no último capítulo de Um copo de cólera, o

que abre a percepção para uma outra leitura, a do que acontece-

ria se a mulher tivesse a posse dessa história a ser contada. Mas,

em ambos os livros, estão em cena visões inteiramente antagô-

nicas. É mais fácil ver isso em Um copo de cólera, porque ali há

um homem e uma mulher brigando. Mas os dois livros mos-

tram a luta do novo contra a tradição, a autoridade, a repressão,

em favor da liberdade.

7NASSAR, 2004, p. 44.



Em Lavoura arcaica, encena-se a luta entre a expressão da

liberdade e o peso dessa lei que esquecemos que tem força e

que comparece quando os laços de parentesco se esgarçam. Um

pequeno capítulo de Lavoura arcaica mostra como estão

estratificados os discursos. André diz:

(Em memória do avô faço este registro: ao sol e às chuvas e
aos ventos, assim como a outras manifestações da natureza
que faziam vingar ou destruir nossa lavoura, o avô, ao con-
trário dos discernimentos promíscuos do pai - em que apa-
reciam enxertos de várias geografias, respondia sempre com
um arroto tosco, que valia por todas as ciências, por todas as
igrejas e por todos os sermões do pai: Maktubl

Aqui estão estratificados três paradigmas: o do tronco

árabe do avô, que sustenta seu discurso em uma só palavra -

Maktub -, o do pai, que já foi contaminado pela miscigenação,

e cujo discurso, de forte dicção bíblica, deveria ter uma força

paradigmática como modelo, e o de André, que atua como tra-

dutor dessa família, desconstruindo o discurso do pai. Vários

são os elementos do discurso do pai que o questionamento de

André vai solapar: em primeiro lugar, o patriarcado, mas tam-

bém a paciência, a humildade, a resignação, o imperativo do

trabalho, a hegemonia do homem, a interdição ao incesto, o

lugar da doxa, do lagos, da razão, e o sentimento de culpa.

O livro interroga o que está cristalizado, as representa-

ções que não podem ser problematizadas, como o lugar do pai.

É o que diz André: eu quero um lugar à mesa. Se eu quero um

lugar à mesa e amo minha irmã, por que não posso seguir essa

linha de afeto que vem lá do berço, quando minha mãe me acor-

8NASSAR, 2001, p. 91.

dava falando "meus olhos, meu coração, meu cordeiro"? Por

que eu tenho que acatar, por que é tão vazio o discurso do pai,

por que eu tenho que trabalhar, por que não posso colocar o

corpo em lugar da razão e a libido em lugar do trabalho, por

que os imperativos do corpo e da preguiça não podem prevale-

cer? André tem dezessete anos, é um adolescente; é verossímil

imaginar que os interditos e os paradigmas calcificados na nos-

sa sociedade possam ser por ele atacados.

André ama a irmã, o incesto é consumado, e ele abando-

na a casa. Logo após o retorno, o pai, sem saber o que tinha

acontecido, tenta conversar com o filho. E André comete então

uma outra profanação - é curioso que a maioria dos leitores

não leia essa segunda "iniciação" -, agora com Lula, o irmão

caçula. Há, em André, uma revolta total contra o patriarcalismo

e contra a hegemonia dos valores ocidentais. E, no entanto, ao

final do livro, ele registra, entre parênteses: "em memória de

meu pai, transcrevo suas palavras"9. E vai repetir que estamos

sempre indo para casa, que o gado sempre vai ao poço, o que

quer dizer que, ao rebelar-se contra esse verbo áspero, esse ver-

bo milenar, algo da ordem da experiência foi tocado.

Repetindo as palavras do pai - depois que a casa foi

destruída, arruinados os alicerces, que o pai mata Ana, e que

também o pai já está morto -, André percebe então o que seria

esse verbo arcaico, o que seria essa lavoura, o que nos faz seres

culturais depois de termos passado pelo regime da natureza.

No entanto, essa mobilidade discursiva trafega entre amor e

ódio, maturidade e juventude, e, no caso do chacareiro e da

jornalista, entre a força e a fraqueza, o sujeito e o objeto, o

poder e a submissão, o sexo e o erotismo, o sedutor e o seduzi-

9NASSAR. 2001, p. 195.



do, o corpo e a mente, a emoção e a razão, a paixão e o equilí-

brio - alienação e inserção, eros e tânatos.

As personagens de Nassar trafegam entre essas posições.

Não basta dizer que se trata de uma dialética, e não se pode

dizer que a tradição é que venceu. Em Um copo de cólem, o último

capítulo abre a possibilidade de a história ser lida de outra for-

ma, de se construir outra história. Em La/!ollm arcaico, mesmo

que André tenha passado por um período de retificação subje-

tiva - ao recuperar, ill memonpm, as palavras do pai - não se

pode esquecer que a tragédia aconteceu, e o Maktub já se deu.

O Maktub - "Está escrito" - retira o peso da culpa do amor entre

irmãos, pois o que "está escrito" é subordinado ao destino, à sina.
A epígrafe que abre La/!ollra arcaico, tirada de 11l/!eIl[tlOde

Oifell, de Jorge de Lima, é "Que culpa temos nós dessa planta

da infância, de sua sedução, do seu viço e constância?". Essa

epígrafe é retomada no capítulo 20, no qual aparecem outras

metáforas, todas ligadas a ervas, visgos e plantas. Ao mesmo

tempo, é como se André falasse: "Nós não podemos voltar para

casa". Mas é a memória que erige o tempo. O tempo é construído

através dessa memória arcaica, e cada sujeito que nasce vai ser res-

ponsável, de certa forma, por essa construção, como disse Goethe.

Herberto Helder, que considero o maior poeta vivo da

língua portuguesa, é autor de um poema que, apesar da diferen-

ça entre os gêneros, dialoga com esse romance híbrido que é

La/!ollm arcaico, pois fala dessa origem que não conseguimos alcan-

çar, mas que vem até nós através de metáforas muito particulares:

Minha cabeça estremece com todo o esquecimento.
Eu procuro dizer como tudo é outra coisa.
Falo, penso.
Sonho sobre os tremendos ossos dos pés.
É sempre outra coisa, uma

--:0---
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só coisa coberta de nomes.
E a morte passa de boca em boca
com a leve saliva,
com o terror que há sempre
no fundo informulado de uma vida.

Sei que os campos imaginam as suas
próprias rosas.
As pessoas imaginam os seus próprios campos
de rosas. E às vezes estou na frente dos campos
como se morresse;
outras, como se agora somente
eu pudesse acordar.

Por vezes tudo se ilumina.
Por vezes canta e sangra.
Eu digo que ninguém se perdoa no tempo.
Que a loucura tem espinhos como uma garganta.
Eu digo: roda ao longe o outono,
e o que é o outono?

As pálpebras batem contra o grande dia masculino
do pensamento.

Deito coisas vivas e mortas no espírito da obra.
Minha vida extasia-se como uma câmara de tochas.

- Era uma casa - como direi? - absoluta.

Eu jogo, eu juro.
Era uma casinfância.
Sei como era uma casa louca.

Eu metia as mãos na água: adormecia,
relembrava.
Os espelhos rachavam-se contra a nossa mocidade.

Apalpo agora o girar das brutais,
líricas rodas da vida.
Há no esquecimento, ou na lembrança
total das coisas,
uma rosa como uma alta cabeça,
um peixe como um movimento
rápido e severo.
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Uma rosapeixe dentro da minha ideia
desvairada.
Há copos, garfos inebriados dentro de mim.
- Porque o amor das coisas no seu
tempo futuro
é terrivelmente profundo, é suave,
devastador.

As cadeiras ardiam nos lugares.
Minhas irmãs habitavam ao cimo do movimento
como seres pasmados.
Às vezes riam alto. Teciam-se
em seu escuro terrífico.
A menstruação sonhava podre dentro delas,
à boca da noite.

Cantava muito baixo.
Parecia fluir.
Rodear as mesas, as penumbras fulminadas.
Chovia nas noites terrestres.
Eu quero gritar paralém da loucura terrestre.
- Era húmido, destilado, inspirado.

Havia rigor. Oh, exemplo extremo.
Havia uma essência de oficina.
Uma matéria sensacional no segredo das fruteiras,
com as suas maçãs centrípetas
e as uvas pendidas sobre a maturidade.
Havia a magnólia quente de um gato.
Gato que entrava pelas mãos, ou magnólia
que saía da mão para o rosto
da mãe sombriamente pura.

Ah, mãe louca à volta, sentadamente
completa.
As mãos tocavam por cima do ardor
a carne como um pedaço extasiado.

Era uma casabsoluta - como
direi? - um
sentimento onde algumas pessoas morreriam.
Demência para sorrir elevadamente.
Ter amoras, folhas verdes, espinhos

com pequena treva por todos os cantos.
Nome no espírito como uma rosapeixe.

- Prefiro enlouquecer nos corredores arqueados
agora nas palavras.
Prefiro cantar nas varandas interiores.
Porque havia escadas e mulheres que paravam
minadas de inteligência.
O corpo sem rosáceas, a linguagem
para amar e ruminar.
O leite cantante.

Eu agora mergulho e ascendo como um copo.
Trago para cima essa imagem de água interna.
- Caneta do poema dissolvida no sentido
primacial do poema.

Ou o poema subindo pela caneta,
atravessando seu próprio impulso,
poema regressando.
Tudo se levanta como um cravo,
uma faca levantada.
Tudo morre o seu nome noutro nome.

Poema não saindo do poder da loucura.
Poema como base inconcreta de criação.
Ah, pensar com delicadeza,
imaginar com ferocidade.
Porque eu sou uma vida com furibunda
melancolia,
com furibunda concepção. Com
alguma ironia furibunda.

Sou uma devastação inteligente.
Com malmequeres fabulosos.
Ouro por cima.
A madrugada ou a noite tríste tocadas
em trompete. Sou
alguma coisa audível, sensível.
Um movimento.

Cadeira congeminando-se na bacia,
feita o sentar-se.



Ou flores bebendo a jarra.
O silêncio estrutural das flores.
E a mesa por baixo.
A sonhar. 10

Quando li esse poema pela primeira vez, lembrei-me da

colheita impossível de ser feita, lembrei-me de Lavoura arcaica.

No poema, como no livro, encontramos esses riscos fundantes

e a impossibilidade de falar de uma origem - a sensação de que,

quando se volta ao passado, encontra-se essa "casinfância" que

é uma "casabsoluta". Sempre por metonímia: são sempre peda-

ços, a magnólia, um gato, um garfo, e principalmente uma mesa,

essa mesa que em Lavoura arcaica é um dos elementos essenci-

ais, porque hierarquicamente é onde se assenta o poder. É o pai
que está sentado à cabeceira; o lugar do avô, em frente ao do

pai, é vazio, porque ele está morto. No ramo da direita, sentam-

se Pedro, porta-voz da palavra do pai, Rosa, Huda e Zuleika. O

ramo da esquerda é o ramo do afeto, o lado dessa mãe que é, de

certa forma, a linguagem do corpo que vai inundar André, Ana

e Lula.

Destaco dois versos: "Prefiro enlouquecer nos corredo-

res arqueados/ agora nas palavras". Ficar preso à casa significa

morrer; é preferível sentir o movimento do poema saindo não

do poder da loucura, mas do poder da ficção. Essa opção lúcida

pela criação literária surge para falar desses lugares, do mal-

estar na civilização, do qual preferimos não nos lembrar, e que,

no entanto, é o que constitui a sociedade, o agrupamento, a

própria civilização. Apesar de estarmos indo sempre para casa,

de estarmos absolutamente condenados, subjugados a uma lei

cuja origem ignoramos, a literatura dá conta de ficcionalizar esses

IOHELDER, 1996, p. 98.
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visgos arcaicos. E é a linguagem, feita para amar e ruminar, que

parece ter sido o lugar em que, durante um tempo, Raduan Nassar

ousou "pensar com delicadeza, imaginar com ferocidade".

Discussão ----------------

Pergunta - Como a obra de Raduan Nassar se aproxima

de outras obras da literatura brasileira, especialmente a de

Graciliano Ramos?

Sabrina Sedlmayer - Um copo de cólera tem relação com

uma passagem específica de um romance de Graciliano Ramos.

Trata-se, em S. Bernardo, da cena em que Paulo Honório desaca-

ta Madalena e os colonos, xingando-os de metafísicos. Parece-

me que foi nessa cena que Raduan se inspirou para compor Um
copo de cólera. Na figura do chacareiro pode-se ver Paulo

Honório, que conseguia acumular bens e dinheiro, mas não

conseguia entender o feminino e o amor, por mais que amas-

se Madalena. É possível reconhecer Graciliano no aspecto for-

mal, mas não na questão lírica. Aqui, vamos encontrar o Nouveau

Roman. Raduan Nassar admite que comprou, e leu, 13 livros do

Nouveau Roman, e disse que teve a mesma sensação que tinha em

relação à nouvelle cuisine: é muito bonito, mas é também muito

chato - para ele interessava tocar na gema, e não só na casca

das palavras.

Há também uma outra linha de força com a qual Raduan

dialoga, a dos poetas que eram chamados de "sementeiros das

imagens", representada por Jorge de Lima e Murilo Mendes.

Raduan declarou que teve a idéia de escrever Um copo de cólera

lendo uns versos de Jorge de Lima: "Há sempre um copo de

mar/ para o homem navegar". Segundo ele, foram esses versos
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que puxaram a prosa. asman Lins foi outro interlocutor. É uma

metafísica do mal que comparece, que lembra alguns autores

que trabalhavam com o mal na literatura.

Em Lavoura arcaica, reconhecemos a Bíblia: os provér-

bios, na fala do pai; os "Cantares", no ardor e no sensualismo

que invade os adolescentes; o "Eclesiastes", na figura do avô;

reconhecemos também a parábola do Semeador (em vários mo-

mentos se fala da palavra como semente). Ali está a Bíblia intei-

ra, além do Alcorão. Ao lado desses textos mais arcaicos, está

André Gide, que escreveu um conto chamado "A volta do filho

pródigo", porém sem a subversão que encontramos no texto de

Raduan Nassar.

Costumo dizer que o texto de Nassar é como um iceberg.

É muito solitário. Quando surgiu, Raduan Nassar era um caso

único na literatura brasileira, mas hoje, fazendo uma pesquisa

sobre o tronco árabe, é possível encontrar, por exemplo, Salim

Miguel, que tem 25 livros publicados. a autor mais facilmente

identificável como um herdeiro de Raduan é, entretanto, Mil-

ton Hatoum. Nos romances Dois irmãos e Relato de um certo

Oriente, vemos a casa, a figura da mãe, doadora de carinhos des-

medidos, a figura do pai, que tem que encarnar a lei e a castra-

ção. Acredito que a ficção de Raduan já esteja gerando uma

série de textos que dialogam com ela. Mas é um diálogo difícil,

porque se trata de uma obra ao mesmo tempo trágica e carrega-

da de lirismo, e que fala da história de muita gente. Por isso é

uma obra tão solitária, um iceberg.

Pergunta - a fato de a personagem principal, André, ser

epiléptica tem alguma relação com a linguagem de Lavoura

arcaica?

Sabrina Sedlmayer - André é o filho arredio, que sai de

casa justamente por ter essa marca - "essa cicatriz na testa, essa

j

marca da diferença". Quando conta ao irmão Pedro o motivo

que o levou a abandonar a família, ele diz que é um epiléptico,

um endemoniado. A enunciação traz essa hipertrofia da lingua-

gem, essa linguagem verborrágica, de certa forma endemoniada.

Pode-se dizer que se trata de uma linguagem epiléptica, porque

a epilepsia tem surtos violentos, seguidos de calmaria. Ela se

expressa no fluxo de consciência, no fôlego virulento, mas não

é só uma dicção epiléptica, é uma dicção endemoniada. André

diz: "Eu pertenço como nunca àqueles que escutaram o grito

de Caim, são os descendentes de Caim, eu tenho uma cicatriz

na testa".

Seria possível pensar essa linguagem endemoniada, epi-

léptica, a partir de uma leitura que trabalhasse com o claro e o

escuro. Em vários momentos da narrativa ocorre a oposição

entre a claridade da fazenda luminosa, a claridade do verbo pa-

terno e a escuridão do quarto de pensão.

Pergunta - Ao contrário de outros autores da literatura

brasileira, como Euclides da Cunha ou Jorge Amado, cujos li-

vros apresentam uma perspectiva social e realista, Raduan Nassar

parece estar voltado para questões mais abstratas e para o uni-

verso da intimidade. É possível dizer que a obra desse autor

tem relação com o tema da cultura e da identidade nacionais?

Sabrina Sedlmayer - Raduan Nassar é um escritor

intimista e não tem vínculo com a linguagem realista. Ele não

descreveu o Brasil, ele não falou sobre o Brasil, nem sobre

nenhuma cidade brasileira, mas, sim, apartir do Brasil. Diferen-

temente de outros escritores, ele não coloca o árabe só como

vendedor. Isso já me faz pensar que existe uma hibridez em sua

obra, que ela apresenta pontos de vista que não precisam ter

um locus de enunciação absolutamente definido. A obra de

Raduan põe em xeque alguns paradigmas de nacionalidade. Em
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Pergunta - A linguagem de Raduan Nassar, sobretudo

em Lavoura arcaica, é lírica, e é muito verborrágica; podemos

dizer que é quase vomitada. Você acredita que essa característi-

ca de sua obra pode ter levado a uma espécie de esgotamento

literário?

Sabrina Sedlmayer - Concordo. Raduan afirma que, em-

bora tenha escrito Lavoura arcaica em apenas oito meses, ele o

escreveu durante a vida inteira. Já Um copo de cólera foi escrito

em 15 dias. Não sei como é esse processo de criação; para mim

é sempre uma incógnita. Mas a sensação é de que houve sim um

esgotamento e não caberia repetir. Ele fala que a repetição é

tânatos, e conclui: "não vou me tornar coveiro de mim mesmo".

envolveu-se em vários episódios "literários". Ele veio a Belo

Horizonte, com Chico Buarque, fazer leituras. Quando a

Companhia das Letras comemorou os 500 títulos publicados,

em 1994, ele cedeu os direitos de um conto, que tinha publica-

do na Espanha, e fez questão de falar que deu, que a literatura

não valia nada. A editora fez uma edição de luxo, linda, com

capa dura, pequenina, e presenteou quem foi à festa dos 500

títulos. Passaram-se alguns anos, saiu Menina a caminho, uma

coletânea de contos. Não sei se é planejado, mas de fato perio-

dicamente existem umas entradas na cena literária. O que Raduan

mais abomina é a repetição. Ele diz: "Me dê algo para eu jogar

com paixão, que eu jogo outra vez". E diz que acabou a paixão:

"Eu nunca gostei de noite de autógrafos, de burburinho, de lan-

çamento, eu nunca gostei de coletiva, nunca gostei de crítico

literário, mas se eu tivesse paixão, faria tudo de novo". E ele

fala que, dos livros que leu, já doou praticamente todos. Ele

diz: "Se o livro me disser algo diferente ou melhor que o livrão

que é a vida, eu passo a ler de novo, mas eu prefiro ficar com o

livrão".

outros autores.

Pergunta - O "mito Raduan" está ligado à retirada de

cena do autor, uma retirada que talvez se possa considerar es-

tratégica, se é que ele se retirou realmente da literatura. Ele sai

de cena, declara-se um não-escritor, mas assume o papel de es-

critor. Como você relaciona essa situação com a criação da len-

da em torno de Raduan?

Sabrina Sedlmayer - É a ambivalência que nutre a lenda.

Desde que declarou ter parado de escrever, em 1978, Raduan

que

corredores interiores, como diz Herberto Helder. Vamos pen-

sar em Clarice Lispector, outra escritora intimista. Somente no

final da vida ela escreveu A hora da estrela.Mas será que, quando

lemos, por exemplo, o conto "Amor", de Laços defamília, já não

estamos vendo a vida do homem ordinário - uma categoria que

me é muito cara -, vendo que a literatura é capaz de ficcionalizar

esse homem comum, um qualquer, sentado no bonde ou espe-

rando na fila, que na antropologia vira número, na sociologia

vira número, e no jornalismo só aparece em caso de calamidade?

A literatura fala do Brasil através desse sujeito muitas vezes anô-

nimo, mas que tem uma história particular.

Sem dúvida, são livros sobre a subjetividade humana,

sobre a singularidade, livros distantes do matiz realista. Mas, ao

mesmo tempo, se pensarmos em termos de miscigenação, entre

escritores que colocam "Salins" só como vendedores, amantes

das baianas, e esse avô que fala de um lugar digno, eu acho que

Raduan Nassar trabalha mais com a questão da legitimação do

discurso, da abertura dialógica, de lugares possíveis, do que

Um copo de cólera é mais fácil ver isso, em aspectos como, por

exemplo, a hegemonia masculina, o lugar do feminino.

Apesar de a obra de Nassar trazer essa hibridez, é fato

ela trabalha mais com essas varandas interiores, com os



Essa expressão é muito forte, muito sarcástica, porque é co-

mum escritores que apenas se repetem.

Pergunta - O conto "O ventre seco", de Raduan Nassar,

antecipa o enredo de Um copo de cólera?

Sabrina Sedlmayer - Vejo o livro Menina a caminho, que

contém esse conto, como um exercício de escrita que vai de-

sembocar em Um copo de cólera e em Lavoura arcaica. Podemos

ver Ana, em alguns momentos, naquela menininha. Muito da

demora de Raduan em publicar esses contos deve-se ao fato de

que são quase exercícios literários. Quando Raduan lançou a

coletânea Menina a caminho, publiquei no jornal O tempo um arti-

go que se chamava "Escrita a caminho". Com esse trocadilho,

quis mostrar que os contos não se sustentam da mesma forma

que Um copo de cólera e Lavoura arcaica.

Pergunta - Nós construímos lugares para determinados

mitos; apagamos alguns nomes e jogamos toda a luz sobre ou-

tros. Nesse aspecto, como podemos comparar Raduan Nassar,

cujo lugar de lenda viva me parece muito confortável, com ou-

tros escritores também importantes, mas talvez menos visíveis,

como Zulmira Ribeiro Tavares?

Sabrina Sedlmayer - Discordo que Raduan Nassar tenha

os holofotes muito direcionados para a sua figura. E Zulmira

Ribeiro Tavares, que eu saiba, continua escrevendo. A crítica

ama Zulmira; a Folha de S. Paulo a adora. Eu gosto muito do

trabalho dela, tanto de Jóias de família quanto de O nome do

bispo. Ela foi agraciada com o Jabuti. No caso de Raduan

Nassar, acho que o seu retorno à mídia tem muito a ver com

essas adaptações cinematográficas, principalmente com a úl-

tima, de Luiz Fernando Carvalho. É verdade que os livros

de Raduan sempre são encontrados. Há muito tempo não

estão mais na vitrine, mas não estão escondidos, estão ex-
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postos em cima da mesa. O número de edições dos seus livros

é imenso.

Pergunta - Você acha que a idéia de mediterrâneo como

um lugar ao meio, um lugar entre dois lugares, que aparece na

cultura e na origem familiar de Raduan Nassar, pode ser toma-

da como uma metáfora da relação do escritor com o campo

literário, em função do seu silêncio e de sua presença na litera-

tura brasileira?

Sabrina Sedlmayer - O tema do entrelugar, ao qual você

se refere, me é muito caro. No caso de Raduan, o "entrelugar"

não é o lugar do exílio, porque estamos falando não de um

banimento (os que foram banidos não têm a possibilidade de

voltar), mas de um exílio voluntário. Raduan é brasileiro, filho

de pais que falam árabe, mas são católicos, e têm um filho que

realmente se dobra em direção a Meca, e outro que lê a Bíblia.

Assim, quando falamos de uma obra híbrida, são ressaltadas as

ressonâncias que estão presentes nessa miscigenação.

Tais questões me lembram uma entrevista de Jacques

Derrida, em que lhe perguntaram, naturalmente referindo-se à

sua criação' de termos em língua francesa: "por que você fez

isso com o francês?". Derrida ia aos Estados Unidos com fre-

qüência dar cursos, e sempre falava em francês. Ele respondeu:

"Ninguém pode esquecer que eu sou um argelino, que eu fui

colonizado pela língua francesa. Então, se escrevi em francês a

vida inteira, e se inventei termos, é porque eu amo a língua do

meu senhor. Mas eu não a amo como subordinado que vai

acatá-la. Eu a mudei, por amá-la eu tinha obrigação de fazer

algo por ela". Esses escritores, filhos de migrantes ou exila-

dos, mantêm uma relação muito ambígua com a língua mater-

na. Derrida fez com que o mundo falasse a língua dele; ele in-

ventou conceitos - escritura, em vez de escrita, différance, em
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vez de d#rel1ce(diferença) - e incorporou esses novos termos ao

francês.

No caso de Raduan, podemos perguntar: até que ponto

essa lavoura arcaica não é a assinatura de uma identidade abso-

lutamente híbrida, como se ele dissesse: "sou brasileiro, mas

reconheço aqui muitas vozes, eu não estou em lugar nenhum"?

Trata-se de uma inadequação ao solo, de algo que não é arraiga-

do, mas movediço.

--..••----------------------------------------
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Ficção brasileira contemporânea e
imag iná rio naciona I
--------------- Luis Alberto Brandão

Discutir a ficção brasileira contemporânea é uma tarefa

desafiadora: em primeiro lugar, porque envolve algo que está ~

sendo produzido, e que, portanto, não tem solidez como objeto

de estudo em segundo lugar, porque os conceitos de "ficção" e

de "contemporâneo", assim como o tema "nação", são impreci-

sos e fugidios. Para falar de ficção brasileira contemporânea é

preciso, pois, ressaltar os problemas relativos à definição desses

termos.

Nação, contemporaneidade e ficção

A nacionalidade, por mais que o conceito tenha sido e

esteja sendo debatido, continua a ser um critério historiográfico

importante para os estudos literários. Provavelmente, ainda é a

principal referência na classificação da produção literária, mes-

mo que esteja bastante em voga falar em literaturas feminina,

gqy, latino-americana ou de língua portuguesa.



Podemos adotar vários critérios transnacionais de ali-

nhamento de autores, isto é, critérios que não se limitam às

barreiras de uma nacionalidade ou de um país. A convivência

desses sistemas de definição, de alinhamento historiográfico, é

um desafio para o pesquisador e para o leitor. Em nossa época,

os próprios sistemas identitários também se intercalam. Refle-

xo disso é que, ao tentarmos demarcar modelos de classificação

para certo conjunto da produção literária, encontramos possi-

bilidades diversas. Não é preciso defender determinado critério

classificatório como único, melhor ou mais eficiente. Contudo,

a multiplicação de critérios não elimina o fato de que ainda é

preponderante o tipo de alinhamento que coloca a nacionalida-

de como referência imprescindível para compreender a produ-

ção discursiva - no caso, a produção literária - de uma época.

Por isso ainda falamos, com alguma tranqüilidade, da existência

de uma ficção brasileira.

Outro termo de difícil delimitação é "contemporâneo".

Para discorrermos sobre contemporaneidade, devemos levar em

conta duas perspectivas: a diacrônica e a sincrônica. Na pers-

pectiva diacrônica, temos de perguntar: quando começa a

contemporaneidade? É todo o século XX? É a segunda metade

do século XX? É apenas a última década? Podemos responder

que contemporâneo é o que diz respeito ao nosso tempo.

Mas quando começou o nosso tempo? Para encontrarmos a

resposta, precisamos estabelecer uma linha contrastiva, um

ponto de descontinuidade em relação àquilo que considera-

mos um outro tempo, um tempo que não é mais o nosso,

um tempo que passou.

Um critério produtivo para Clrcunscrever a noção de

contemporaneidade, no caso da literatura brasileira - seria dife-

rente no caso de outras literaturas -, é caracterizar o que se

-

produz hoje em relação ao que se produziu em algum momento

do passado. A pergunta-chave para traçar a linha demarcatória

da contemporaneidade, mesmo que tal linha não seja rígida, é

se há, atualmente, uma forma distinta e reconhecível de produ-

zir e ler literatura. Não interessa muito a terminologia que em"

pregamos nesse reconhecimento: se chamamos o novo momento

de pós-moderno, pós-utópico ou ultramoderno. A questão

terminológica é menos importante do que a constatação de que

existe um modo diverso de escrever e ler, além de uma maneira

diferente de circulação do discurso ficcional.

Podemos falar em um gesto, uma sensibilidade, um

paradigma, um imaginário, um projeto modernos. Há um modo

específico de produzir literatura, que se vincula a um modo de

ler literatura, ou seja, há um modo moderno de escrever e ler.

Em um projeto de literatura tipicamente moderno há,

como resultante do prestígio da cultura letrada, uma crença na

autonomia do texto literário, na auto-suficiência da obra. Essa

crença parece ter sofrido uma transformação. A literatura pas-

sou a ser vista, cada vez mais, como mercadoria, como algo que

está sujeito às leis do mercado. O termo "mercado" não se refe-

re, aqui, apenas a leis estritamente econômicas, mas a um com-

plexo de forças que determina a validade de alguns discursos, o

literário inclusive.

O primeiro ponto de caracterização contrastiva entre a

forma de produzir e ler literatura hoje e a do passado é que,

atualmente, o valor da literatura precisa justificar-se, não é um

pressuposto, não é aceito como dado. Ninguém questiona, por

exemplo, o valor da obra de Guimarães Rosa. Porém, entre os

autores que produziram a partir de certa época, não há nenhum

cuja aceitação seja unânime. Quando sustentamos que alguém é

um grande autor contemporâneo, temos que explicar por quê,



explicitar quais critérios e perspectivas justificam a suposta

grandiosidade de sua obra.

O segundo ponto é que, segundo um prisma moderno,

há um sentido progressivo das conquistas estéticas, ainda que

não necessariamente em termos de evolução. Mesmo que não

pensemos que Guimarães Rosa é o ponto culminante de um

processo de evolução na abordagem de vários problemas

concernentes ao regionalismo e ao uso da linguagem coloquial,

acreditamos que sua obra é indiscutivelmente genial, já que é

original em relação ao que se produziu até então. Há a premissa

de que as conquistas estéticas sofrem uma mudança qualitativa,

especialmente em função de uma expectativa de originalidade.

A partir de dado momento, entretanto, difundiu-se a des-

crença na possibilidade desse tipo de progresso, de natureza

artística. Há, hoje, uma tendência maior de aceitar o ecletismo

na convivência de perspectivas discrepantes, um movimento de

pluralização das pesquisas estéticas, em que os autores podem

recuperar formas consideradas ultrapassadas ou arcaicas. A obri-

gação de ser original parece ter sofrido uma saturação. A per-

gunta sobre o que é possível fazer além de Guimarães Rosa não

faz sentido para o escritor que veio depois de Guimarães Rosa.

O Iterceiro ponto é que há sempre um fator de nega-

tividade nessa literatura que se caracteriza como tipicamente

moderna. Tal literatura é pensada como uma forma de produ-

ção textual em que a função crítica deve ser predominante, deve

desempenhar um papel essencial. A negatividade pode estar mais

ou menos vinculada a uma orientação vanguardista ou românti-

ca, mas há a incontornável expectativa de que a grande obra

traga um sinal crítico, apresente vocação reflexiva.

Em certo momento do século XX, começamos, entre-

tanto, a produzir indagações como: "será que a literatura preci-

I
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sa ter, necessariamente, esse sinal de menos, estar sempre di-

zendo não?". Alguns respondem que a literatura pode ser ape-

nas entretenimento; ou atuar ora como esclarecimento, ora como

entorpecimento; ou exercer ainda outras funções. Muitas pes-

soas, tomando como base o que é lançado hoje no mercado

editorial, defendem esse ponto de vista. Todavia, minha respos-

ta é: para que uma obra se caracterize como literatura, é preciso

fundamentalmente que a função crítica se exerça.

É claro que tal função pode ser exercida de inúmeras ma-

neiras, que não excluem o entretenimento, o esclarecimento, ou

mesmo o entorpecimento. Porém, se não houver o sinal de in-

tervenção, o sinal de menos em relação aos discursos dominan-

tes, não faz sentido que um texto seja considerado literário. Ainda

que a literatura possa desempenhar outras funções, o que a de-

fine é a função crítica.

Proponho que se entenda a literatura contemporânea

como a produzida nas últimas décadas do século XX, mais es-

pecificamente nos anos 80 e 90, o que não exclui a vinculação

com o que se produziu antes. Muitos experimentos dos anos 60

e 70 já conformam esse novo modo de lidar com o texto literá-

rio, tanto em termos de produção quanto de leitura. Por outro

lado, nem tudo o que se produziu nos anos 80 e 90 pode ser

aceito como literatura contemporânea. É um equívoco acredi-

tar que o momento comum de publicação de um grupo de obras

represente, por si, marca de unidade.

É mais adequado supor uma "não simultaneidade do si-

multâneo"! - expressão cunhada pelo teórico alemão Hans

Robert Jauss ao lidar com a tensão entre diacronia e sincronia.

É importante levar em conta o fato de determinada obra ser

IJAUSS. 1994. p. 47.



percebida como atual ou não. Devemos buscar, aSSIm, deslo-

cando a ênfase para a recepção, um recorte dentro do recorte,

e, na literatura contemporânea, escolher obras em que se cons-

tate um alto grau de atualidade em termos da manifestação do

imaginário nacional, que é a nossa questão. Em outras palavras,

trata-se de selecionar obras nas quais o imaginário nacional se

manifeste como indagação.

Outra imagem muito produtiva e sugestiva, do próprio

Jauss, é a de um céu estrelado. Quando olhamos para o céu

estrelado, temos a impressão de que há um só plano, de que

todos os pontos luminosos são simultâneos, ou seja, de que existe

a coexistência, a contemporaneidade das estrelas. Contudo, se

fazemos uma análise astronômica e olhamos em perspectiva,

percebemos que as luzes estão vindo de pontos temporalmente

distanciados no espaço. Quando entramos em uma livraria ou

biblioteca, identificamos a princípio a sincronia radical entre

todos os livros expostos. Porém, mesmo que se alinhem por

grupos - por exemplo, todos os livros publicados no ano 2000 -,

ainda que da perspectiva da produção eles estejam igualados, da

perspectiva das tradições evocadas, desenvolvidas ou explora-

das, eles estão em relação de defasagem - alguns são mais atuais,

outros são menos atuais, ou mesmo inatuais.

Daí que, quando falamos em contemporaneidade, é fun-

damental que falemos também em atualidade. Seria mais fácil

declarar que são contemporâneas todas as obras lançadas em

determinado período. Entretanto, a data do lançamento não é

um critério válido, porque muitas dessas obras não trazem, de

fato, nenhum tipo de novidade. Isso não significa que sejam

irrelevantes e não devam ser lidas; significa simplesmente que

atuam conforme um movimento inercial de certo vetor da cul-

tura, enquanto outras obras abrem novos movimentos. Em ou-
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tras palavras, certas obras são atualizações de um imaginário

que já se consolidou, um imaginário do passado, enquanto ou-

tras traduzem, com um frescor mais radical, o imaginário do

presente. Esse aspecto, no que diz respeito à questão nacional,

é de grande importância. Nada impede que um escritor lance,

hoje, um livro nos moldes regionalistas, por exemplo. Mas, se esse

regionalismo não for filtrado por uma ótica contemporânea, esse

livro, no nosso céu estrelado, estará alinhado com as obras

regionalistas produzidas nos anos 30 e 40 no Brasil. Segundo Jauss:

A historicidade da literatura revela-se justamente nos pontos

de interseção entre diacronia e sincronia. Deve, portanto, ser

igualmente possível tornar apreensível o horizonte literário

de determinado momento histórico sob a forma daquele sis-

tema sincrônico com referência ao qual a literatura que emer-

giu pôde ser cliacronicamente recebida segundo relações de

não simultaneidade, e a obra percebida como atual ou inatual,

como em consonância com a moda, como ultrapassada ou

perene, como avançada ou atrasada em relação a seu tempo.2

A pergunta primordial e de difícil resposta é: o que signi-

fica afirmar que uma obra, além de contemporânea, é atual?

Minha tentativa de resposta é que as obras atuais ocupam uma

posição peculiar, especial, pois a contribuição que trazem situa-

se no limiar entre a inovação e a consolidação.

Em termos de inovação, são obras de inegável impacto.

O nível de inovação é, pois, um fator relevante, pensado não

apenas da perspectiva acadêmica e não necessariamente em

termos de inovação formal. Se uma obra produz um grande

impacto por alguma razão - e essa razão pode ter diversos mati-

zes -, ela tem um elemento de inovação que precisa ser avaliado.

2JAUSS, 1994, p. 48.



o outro elemento é a consolidação, isto é, a incorporação

dos processos ficcionais de uma obra - e aqui não importa se esses

processos são de natureza temática ou formal- à tradição cultural.

Talvez o que caracterize a atualidade de uma obra seja,

então, o fato de se posicionar no limiar entre a inovação e a

capacidade de consolidar-se ou de consolidar um projeto

escritural. Ao se posicionar nesse limiar, a obra aborda, de ma-

neira problematizadora, questões emergentes em sua época, as

quais, saindo do estado de latência, conquistam o direito de

serem consideradas inteligíveis.

Por isso selecionei, para este estudo, autores que produ-

zem a partir da década de 1980, mas deixei de fora aqueles cujas

obras estão em processo de consolidação. A idéia é abordar

autores novos, que não são ainda totalmente canonizados, mas

que já adquiriram respeitabilidade, tanto em termos de público

quanto de crítica - seja da crítica acadêmica, seja da crítica

jornalística especializada. Entre esses autores, cito Rubem Fon-

seca, Sérgio Sant'Anna, João Gilberto NoU, Caio Fernando

Abreu, Luiz Vilela, Carlos Sussekind, Zulmira Ribeiro Tavares,

Moacyr Scliar, Milton Hatoum, Bernardo Carvalho. Essa lista

não é exaustiva, pois vários outros nomes podem ser lembrados.

Além disso, há uma nova geração de escritores que, acre-

dito, vão gerar frutos muito interessantes à medida que sua obra

se for consolidando. Fala-se de uma "geração 90", mas pratica-

mente todos os seus integrantes renegam tal título. A existência

dessa "geração" é uma questão polêmica, que não será desen-

volvida aqui. Optei por dar uma visão panorâmica, bastante

geral, tentando supor certa contribuição coletiva do grupo de

autores que mencionei.

O terceiro termo da expressão do título deste estudo é

"ficção". É preciso distinguir duas acepções do termo. Na pri-

meira, entende-se ficção no sentido mais restrito, ou seja, como

um gênero literário que se diferencia de outros gêneros, como a

poesia. O texto poético é bem mais esquivo à investigação de

problemas relativos à identidade, especialmente à identidade

nacional. Podemos supor que é brasileira a poesia que fala do

Brasil, de "nossas selvas", de "nossas praias", segundo uma pers-

pectiva mais ou menos idealizante. Mas a especificidade do tex-

to poético está na sua maneira de lidar com as formas, no fato

de colocar a materialidade do signo em primeiro plano, e não

naquilo a que o signo pode remeter, ou seja, os temas, os con-

teúdos e muito menos os referentes. Seria bastante difícil, ape-

sar de fascinante, investigar as relações entre cultura nacional e

os mecanismos formais da poesia. Em geral, quando falamos

de identidade nacional na literatura, estamos pensando em uma

perspectiva mim ética, na forma como a nação - como determi-

nado modo de viver, de pensar e de ser - se reflete em um texto

em prosa, narrativo, de ficção.

Há outra acepção do termo ficção que é mais ampla e nos

interessa bastante. Nessa acepção, ficção é uma concretização

do imaginário, aqui entendido como algo sobremaneira genéri-

co, um horizonte de possibilidades. A introdução do conceito

de imaginário é muito útil porque, quando falamos de ficção,

costumamos estabelecer uma dicotomia: consideramos que fic-

ção é aquilo que não é realidade, e trabalhamos com esse par

opositivo - a realidade de um lado e a ficção de outro. Mas o

trabalho fica bem mais produtivo quando partimos da tríade

realidade-ficção-imaginário. O pensador que propôs utilizar essa

tríade no campo literário foi o alemão Wolfgang Iser3 , talvez o

maior teórico vivo da literatura.

3ISER, 1996.



É fascinante o tipo de saber que o texto literário produz.

É um saber paradoxal, que é tão mais vinculado à realidade

quanto mais exercita sua autonomia em relação a ela; que é tão

mais penetrante e abrangente quanto mais aberto e especulativo.

O caráter paradoxal da experiência literária explica-se pelo fato

de esta tornar possível o questionamento da oposição entre real

e ficcional. Entretanto, para investigar de que maneira a

. dicotomia é transgredida, não basta afirmar que a literatura opera

a suspensão de limites, não basta utilizar o argumento de que o

real contém elementos ficcionais e de que a experiência proporcio-

nada pela literatura traz elementos de realidade. Se desejamos

fazer jus à complexidade de tal experiência, é imprescindível

romper com o próprio sistema de oposições, por meio do es-

forço de conceber uma relação que incorpora, ao par comumente

convocado para a equação que tenta descrever o funcionamen-

to do mecanismo literário, uma terceira noção: o imaginário,

cuja presença redefine o papel dos outros dois termos.

Nação e ficção

O conceito de nação é marcado por um alto grau de

indeterminação. Pistas que, a princípio, parecem levar à delimi-

tação de seu significado revelam-se, em análise mais minuciosa,

cercadas de incertezas.

De acordo com Francesco Rossolillo, responsável pelo ver-

bete "nação" de um dicionário de política, "o conteúdo semântico

do termo, apesar de sua imensa força emocional, permanece ainda

entre os mais confusos e incertos do dicionário político"4. Ernest

4ROSSOLlLLO. 1986. p. 795.

Gellner, também especialista na questão do nacional e dos nacio-

nalismos, afirma:

Não há, e provavelmente não pode haver, uma definição
universalmente unânime, neutra, por assim dizer, para este
termo. A natureza inerentemente contestada da definição é
conseqüência da natureza complexa, complicada mesmo, da
matéria-prima a que o termo se aplica.5

No que diz respeito à categoria "nação", os vetores difusos

do imaginário imiscuem-se intensamente nas subcategorias, ou

seja, nos fatores em geral arrolados como dela determinantes.

Quando começamos a pesquisar o conceito de nação, percebemos

que, em geral, os teóricos procuram definir o termo escorando-

se em algumas noções-chave, como "laços naturais", território,

língua ou homogeneidade de costumes. É interessante que, quan-

do analisamos essas subcategorias, constatamos que também

elas são de difícil definição, especialmente se são tomadas como

referência fundamental e determinante do que seria a nação.

É o caso dos "laços naturais", intimamente associados à

idéia de raça. Rossolillo assinala que:

Não é preciso demorar muito para demonstrar que o termo
"raça" não possibilita a identificação de grupos que possuem
limites definidos, e que, de qualquer forma, as classificações
"raciais" tentadas pelos antropólogos - mediante critérios que
variam para cada pesquisador ou estudioso - de maneira al-
guma coincidem com as nações modernas.6

O imaginário naturalizante com freqüência é evocado nos

discursos nacionalistas. A nação é explicada com o argumento

5GELLNER. 1996. p. 507.
6ROSSOLlLLO, 1986, p. 796.



de que vivemos na mesma terra, ou de que possuímos o mesmo

sangue. O discurso nacionalista de inspiração naturalista costuma

evocar esse tipo de imagem. Tal imaginário, no entanto, não resiste

ao cotejamento com as realidades nacionais historicamente dadas.

Também é insuficiente o vínculo entre nação e língua,

pois basta lembrar, como o autor, que:

muitas nações são plurilingües e muitas línguas são faladas em
várias nações; que, além disso, o monolingüismo de determi.
nadas nações, como a França ou a Itália, não é algo original
nem espontâneo, e sim, pelo menos em parte, um fato políti-
co, fruto da imposição a todos os membros de um Estado.7

Esse caráter de imposição, que também se aplica à

homogeneidade de costumes, coloca em dúvida o conceito de

nacionalidade espontânea, como o do historiador francês Ernest

Renan, autor de um texto clássico sobre o conceito de nação.

Segundo Renan, a nação poderia ser definida por um "desejo de

viver juntos", ou por uma espécie de "plebiscito diário"8. O imagi-

nário da livre comunhão de significados culturais - a mesma

língua, os mesmos rituais, as mesmas tradições, a mesma história _

vê-se confrontado com as barreiras que cerceiam a suposta liberda-

de. Como lidar com essa comunhão se ela, sob muitos aspectos, é

imposta, e não vivida espontaneamente por certa comunidade?

Cada parâmetro escolhido para desvendar o enigma da

nação enreda-se em outros enigmas. Gellner enfatiza: "Nem as

fronteiras culturais nem as políticas são em geral nítidas". Mes-

mo se o fossem, não se pode esquecer que é "impossível aplicar

7ROSSOLlLLO, 1986, p. 796.

8RENAN, 1947, p. 903-904.

-----.-----------------------------------------

o termo 'nação' a todas as unidades que são cultural ou politica-

mente caracterizáveis"9. Ao se lançar um facho de luz sobre

uma região obscura, outras sombras se formam. Eventuais verda-

des que se proclamam chaves do mistério da nação são ideoló-

gicas, isto é, são ficções que, apesar de vigorosamente atuantes,

não sobrevivem fora do sistema de poder, em geral nitidamente

coercitivo, no qual são tomadas como verdades.

Diante desse quadro de dificuldade conceitual, o que fa-

zer? Minha proposta é dividir o conceito de nação em três ins-

tâncias, com base na tríade do real, do discursivo ou ficcional e

do imaginário. Essas três instâncias não têm autonomia e só

podem ser definidas uma em relação à outra.

Temos, então, a primeira instância, que pode ser chama-

da de realidade nacional, entendendo por realidade tudo o que

possui alguma determinação. Se alguém vai atravessar uma fron-

teira nacional, precisa do passaporte. Isso é bastante concreto.

Existe uma realidade associada especialmente ao conceito mo-

derno de Estado, das instituições que o formam e que com-

põem seu poder: político, administrativo e coercitivo.

A segunda instância, que pode ser chamada de discurso

nacional, inclui todo tipo de obra ligada à idéia do que é uma

nação, uma comunidade, o compartilhamento de referências.

Nessa instância do discurso nacional também está previsto o

que chamamos de discurso ficcional. Toda a produção escrita,

todas as leis, todos os decretos, mas também tudo o que circula

na imprensa, todos os tratados históricos e ainda todos os li-

vros de ficção de alguma maneira constituem esse nível.

A terceira instância é o imaginário nacional. O imaginá-

rio não possui em si uma determinação. É algo altamente difuso,

9CELLNER. 1996, p. 507.



um campo de possibilidades ou um mecanismo definidor desse

horizonte de possibilidades. É a capacidade de conceber. É algo

que, apesar de impalpável, não deixa de ser extremamente

atuante.

Uma noção correlata facilita a compreensão do imagi-

nário: a noção de cultura. Fala-se que a cultura brasileira é dife-

rente, por exemplo, da cultura norte-americana. Mas o que é

cultura? Há circunstâncias em que o que se chama de cultura

diz respeito a obras concretas, livros produzidos, filmes e assim

por diante. Aí estamos na instância dos discursos ou das fic-

ções. Mas há algo menos palpável, certo modo de pensar, certo

modo de sentir, que não necessariamente estão traduzidos em

obras concretas. É como se estivéssemos dividindo a noção de

cultura também em três instâncias: a cultura se compõe de ações

e obras concretas, de discursos e ficções, e também desse algo

bem mais difuso que é o imaginário, o campo de possibilidades

de uma coletividade.

A tríade composta pelo real, pelo discursivo ou fictício e

pelo imaginário pode ser, assim, projetada sobre o conceito de

nação e sobre- o conceito de cultura. Pode ser usada também

para investigar os inúmeros desdobramentos da pergunta: como

se configuram, hoje, identidades coletivas concebidas segundo

um prisma nacional e verificadas segundo a produção do dis-

curso denominado ficcional?

A resposta parece evidente se pensamos que, historica-

mente, há uma realidade nacional - em vigor, a partir do século

XVIII, em boa parte das sociedades humanas -, como arranjo

institucional, forma de organização geopolítica e econômica.

Todavia, essa evidência se torna rarefeita quando pensamos que

há um discurso nacional, um conjunto de produtos com graus

variados de formalização - incluindo-se aí, sem dúvida, a pró-

-

pria literatura -, no qual se concretiza um quadro de referências

simbólicas, um conjunto de valores de natureza cultural a que,

genericamente, se denomina imaginário nacional.

A identidade nacional é uma noção que não pode funda-

mentar a si mesma. Ela se manifesta por meio de suas grafias,

por meio de suas concretizações em obras, seja para vir a ser

tomada como real, seja para reconhecer-se como realidade ima-

ginada.

É isto que a ficção literária faz: ela se mostra, ela se exi-

be como uma realidade imaginada. Um texto literário é um texto

exibicionista. Ele tem algo da realidade porque é determinado,

é a concretização de um conjunto de possibilidades - portanto,

é a concretização de um imaginário -; e é uma obra, um discur-

so que entra no circuito de outros discursos.

Interessa, sobremaneira, recusar a crença de que pode

haver, no texto literário, relação de espelhamento com a reali-

dade, independentemente de se obter um efeito de fidelidade

ou distorção. Não há relação de espelhamento entre a nação

como realidade e como discurso. Por um lado, o ato de ficção

literária ultrapassa a realidade nacional, ao criar um discurso

em cujas imagens a realidade nacional não se reconhece inte-

gralmente, já que o ato nem sequer tem a intenção de passar-se

por registro da realidade. Por outro lado, a ficção atribui uma

forma concreta aos elementos difusos do imaginário nacional,

tornando-o, mesmo que somente no campo das realidades si-

muladas, experienciável. Essa experiência do imaginário se con-

cretiza no texto de ficção.

Isso equivale a dizer que, para analisar as ficções nacio-

nais presentes no texto literário, é necessário acompanhar um

duplo movimento em que a ficção "realiza" o imaginário nacio-

nal e "irrealiza" a realidade nacional. Aquilo que, na concretude
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da experiência coletiva, está determinado como nação transfor-

ma-se em algo difuso a partir da operação da ficção. Mas, si-

multaneamente, a ficção "realiza" o imaginário nacional- o que

só existe no plano difuso ganha uma concretude, uma forma,

na ficção.

Podemos continuar desenvolvendo a projeção da tríade

real, fictício e imaginário sobre o conceito de nação a partir da

formulação do historiador Benedict Anderson, que define na-

ção como "comunidade política imaginada" 10. Nessa estimulan-

te formulação é possível observar um jogo no qual realidade,

ficção e imaginário só se determinam relacionalmente.

Se lemos a definição "nação é uma comunidade polí-

tica imaginada" enfatizando a existência de uma comunida-

de política que, na condição de comunidade, imagina-se como

tal, enfatizamos a realidade da nação. Existe uma comunidade

real, com suas determinações, a qual, por ser uma comunidade,

é capaz de se imaginar como tal, é capaz de se perceber como

comunidade.

Se, por outro lado, lemos a definição ressaltando que essa

comunidade só existe na medida em que é capaz de se imaginar,

se admitimos a possibilidade de uma comunidade que não se

percebe como comunidade, de uma comunidade que não tem o

poder, o hábito ou a tendência de se imaginar como comunidade,

é a instância do imaginário que vem à tona. Nesse caso, o ima-

ginário é que está em destaque, é ele que define a nação.

Há ainda um terceiro giro. Se pensamos que as comuni-

dades se imaginam de determinada forma, que elas têm certa

maneira, certo "estilo" de se imaginar, já estamos no cerne da

terceira instância, a ficção.

IOANDERSON, 1989, p. 14.

Literatura brasileira e imaginário nacional

Para inquirir o modo como a literatura brasileira con-

temporânea lida com o imaginário nacional, desenvolverei dois

movimentos. O primeiro é uma caracterização, bastante geral,

feita a partir de dois conceitos que, a meu ver, são abrangentes

o suficiente para tratar de algo amplo como é o imaginário na-

cional em uma produção literária heterogênea, em um período

de 20 a 30 anos: os conceitos de imaginário da luminosidade e

de imaginário da penumbra. O segundo é uma caracterização

mais específica, a partir de dois vetores muito importantes do

imaginário nacional - o espaço e a tradição.

Imaginário da luminosidade e imaginário da penumbra

Os conceitos de imaginário da luminosidade e imagi-

nário da penumbra são úteis para responder à pergunta: por

que, na literatura contemporânea brasileira, não se reconhe-

ce uma Imagem nítida e muito menos positiva e triunfante

de nação?

Em outros momentos da história do Brasil acreditou-se

ser compromisso do escritor contribuir, senão para a constru-

ção, pelo menos para o delineamento da imagem de nação. Era

um compromisso quase irrecusável, uma espécie de obrigação.

Mas esse compromisso tende a ficar cada vez mais rarefeito a

partir da segunda metade do século XX. Por que os escritores

não estão falando do Brasil, ou pelo menos não estão falando

de maneira tão evidente, não estão colocando o talento em fa-

vor de um projeto nacional explícito?

Podemos afirmar que nossa literatura atual opera na fron-

teira do conceito de nação, onde o poder conceptualizador se



dissipa e abre espaço para a perplexidade do ininteligível. De

modo geral, a literatura brasileira contemporânea é perplexa.

Talvez esse seja um adjetivo aplicável a tudo o que se escreve,

em termos literários, no Brasil.

É necessário retomar as discussões sobre identidade na-

cional, sobretudo porque, depois dos atentados de setembro de

2001, nacionalismos obtusos voltaram à baila. Questionando-

se a nação como una e homogênea, inserida em um prisma his-

tórico determinista, aceita-se pensá-la da perspectiva de sua

indeterminabilidade, ou da perspectiva de suas margens, desde

que se leve em conta a suposição de que estas lhe são

constitutivas, e não meramente acidentais. São constitutivas

porque não estão simplesmente no fim ou no começo: estão den-

tro, no centro, e não apenas nas bordas, como o termo "margem"

tende a sugerir. Existe, pois, uma liminaridade interna à nação.

É tentador observar não só as estratégias que mantêm a

luminosidade grandiloqüente emanada dos discursos nos quais

a identidade nacional se apresenta como essência, identidade

originária e atemporal, mas também os mecanismos que regem

as sombras que emergem quando se interroga a nação a partir

dos vários fatores de indecidibilidade do seu imaginário.

Denomino a crença em um caráter essencial ou

essencialis ta das identidades nacionais de imaginário da

luminosidade nacional, da nação luminosa. Se nação é, confor-

me pretende Benedict Anderson, na formulação já menciona-

da, uma comunidade imaginada, a condição de imaginar é

definidora, mas também instabilizadora - quando instaura a per-

plexidade -, da própria noção de comunidade. O que é uma

comunidade? Em que medida nós, brasileiros, podemos nos

sentir uma comunidade? Essa é uma pergunta que, mesmo de

forma sub-reptícia e não peremptória, ecoa na literatura con-

temporânea. O imaginário viabiliza a luz nacional e simultanea-

mente inocula sombras nessa luz.

Para indagar o imaginário nacional, pode-se partir, por-

tanto, de duas vertentes: a primeira, o imaginário da luminosidade,

que se manifesta nos discursos e realidades nacionalistas que,

pelas mais diversas razões e métodos, conquistam o poder de

celebrar a si próprios. Um exemplo desse tipo de discurso é

uma estátua em praça pública de algum herói da nossa história.

O que fundamenta a instalação de um monumento assim é o

imaginário da luminosidade, a idéia de que somos uma nação e

precisamos celebrar e reforçar o poder dos nossos ícones. A

segunda vertente, o imaginário da penumbra, opera concreti-

zações que são a contradita de tal poder, que perturbam os prin-

cípios dos seus métodos e razões. Esse mesmo monumento,

criado com a finalidade de despertar o sentimento patriótico,

pode gerar as mais disparatadas interpretações, às vezes extre-

mamente jocosas, o que é bastante úpico da cultura brasileira.

Nossa cultura tem a capacidade - a meu ver, notável- de sem-

pre enxergar outro lado do discurso que deseja ser tido como

coeso e impossível de ser questionado.

No primeiro imaginário, há um espaço iluminado, de alta

visibilidade, onde a luz se difunde de modo uniforme e retilíneo.

Um discurso particularmente baseado nessa luminosidade é o

do atual presidente dos Estados Unidos, em que o bem e o mal

são identificados e separados. O imaginário da luminosidade

pressupõe um regime temporal linear, associado à concepção

de que os movimentos da história humana se efetuam em conti-

nuidade e em relação imediata de causa e efeito, ou seja, conforme

uma teleologia. O caminho trilhado e o caminho a trilhar formam

um só percurso, cuja unidade é apreensível. O passado, o presente e o

futuro encadeiam-se no mesmo desenho, na linha que os interliga.
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De acordo com essa concepção, a idéia de nação aparece

imersa naquilo que o pensador alemão Walter Benjamin deno-

minou de "tempo homogêneo e vazio"!!, um tempo horizontal,

em que ao presente pleno correspondem tanto a visibilidade

total do passado quanto uma perspectiva progressiva e progres-

sista do futuro. A vacuidade e a homogeneidade do tempo per-

mitem que a nação seja concebida como realidade imemorial e

eterna. Nos discursos nacionalistas, a nação - ou, pelo menos,

o sentimento do nacional - sempre existiu e sempre existirá. A

nação, fronteira concreta, modelagem institucional ou força sim-

bólica, projeta-se, pois, para um futuro infinito.

Há, entretanto, outro espaço que margeia o percurso

retilíneo da luz, há uma paisagem que se esquiva à visibilidade.

A penumbra vem à tona quando a linearidade cede espaço à

sinuosidade dos trajetos. Nesses momentos, em geral rápidos e

efêmeros, fragmentos de outra história se iluminam. Produzem-

se imagens que só se dão a conhecer em lampejos, precisamen-

te porque devem sua existência à descontinuidade da visão.

A esse imaginário de sombras, que se recusa à radiância
totalizadora da luz, corresponde outra temporalidade. Se a his-

tória deixa de se imaginar contínua, a temporalidade aparece

como forma disjuntiva de representação, sem uma lógica causal

centrada. Passa-se a pensar a história como conjunto de

temporalidades diferenciais. Rompe-se, pois, com o pressupos-

to de que há um momento em que as histórias culturais se unem

em um presente imediatamente legível.

Nessa outra perspectiva, o imaginário nacional articula-

se como agonística de várias temporalidades, como a imagem,

mencionada anteriormente, do céu estrelado. Ao contemplá-lo,

11BENJAMIN, 1987. p. 229.

tende-se a acreditar que exista a contemporaneidade, a sincronia

total entre os elementos. Porém, quando se mudam o plano e o

prisma, percebe-se que há várias temporalidades no quadro.

No esgarçamento do tempo linear, coloca-se em xeque o

fulgor do discurso da moderna coesão social, a qual o modelo

nacional teria viabilizado. No imaginário da luminosidade, a

nação é concebida com limites definidos, soberana, com fron-

teiras finitas e bem demarcadas. Já no imaginário da penumbra,

as fronteiras se cruzam, interpenetram-se e indeterminam-se. A

nação é concebida, segundo o imaginário da luminosidade

retilínea, como comunidade harmônica e exercício de

companheirismo profundo e horizontal. No entanto, as curvas

introduzem na luz a intermitência das sombras e revelam rela-

ções conflituosas. Na incongruência dos caminhos tortuosos, o

linear e o sinuoso conjugam-se, agonisticamente.

Podemos afirmar que a literatura brasileira contemporâ-

nea tem um olhar que, ao se subtrair da luminosidade preesta-

belecida, penetra no universo impreciso, mas sempre presente,

das sombras. Não há qualquer possibilidade de pacificamente

adotarmos, hoje, um discurso nos moldes nacionalistas, mesmo

nos moldes do nacionalismo crítico, como encontramos nos

grandes escritores da primeira metade do século XX.

Um exemplo de escritor que adota essa mirada crítica é

Guimarães Rosa, em cuja obra ainda há um grande projeto de

falar da nação brasileira, com base no trânsito entre o local e o

universal, e na metáfora - multifacetada e em deslocamento -

do "sertão". tvIesmo na obra de Rosa, em que não se encontra

um discurso nacionalista ortodoxo, ainda há o desejo de

luminosidade projetado sobre um possível conceito de nação

brasileira. Tal desejo se esgarçará, cada vez mais, depois da se-

gunda metade do século XX.



o olhar necessário para abordar a nação parte, hoje, de

sua indeterminabilidade, suas fissuras e suas margens internas.

É esse o estratagema para criar discursos que não obliterem o

caráter difuso do imaginário nacional, caráter que se esconde

nas pedagogias nacionalistas das mais distintas modelagens.

O desafio é observar de que modo, por meio da negação

das sombras, a luz impera, e, simultaneamente, indagar como as

sombras continuamente se insinuam nas frestas da luz. Segun-

do o imaginário da luminosidade, há uma dicotomia: a luz é o

bem; a sombra, o mal. Mas essa dicotomia luz/sombra só é

válida sob o prisma das ficções luminescentes. Para as obras

motivadas pelo imaginário da penumbra, importa exatamente

denunciar a dicotomia, a fim de que se torne possível verificar

as diversas maneiras de luz e sombra, mutuamente, se traduzirem.

Espaço e tradição

Parto da hipótese de que o imaginário não é "algo" espe-

cífico, mas sim um campo de operações e possibilidades que

pode ser decomposto em vários campos menores, em várias

linhas de força ou em vários submecanismos de funciona-

mento. Dois desses subcampos são fundamentais: o espaço

e a tradição.

Em geral, quando se fala de nação, pressupõe-se uma

vinculação territorial. Pelo menos juridicamente, o conceito de

nação em vigência pressupõe esse substrato físico e geográfico.

A primeira grande decorrência dessa vinculação é que a litera-

tura contemporânea, no Brasil, é predominantemente urbana,

fala da grande cidade. Essa predominância não é específica da

literatura brasileira, pois boa parte da literatura produzida a partir

da segunda metade do século XIX elege a grande cidade como

cenário privilegiado. No Brasil, por razões históricas, o ce-

nário urbano se faz sentir de maneira ainda mais nítida.

Como aqui as grandes metrópoles só se consolidam a partir

de meados do século XX, a literatura que de fato toma a

cultura metropolitana como referência básica se publica a

partir dos anos 60.

O autor que temos de citar, por desempenhar um papel

inaugural, é Rubem Fonseca, que causou um impacto enorme

ao tratar da grande cidade de maneira bastante crua. Mesmo no

final dos anos 60 e princípio dos anos 70, ainda tinha grande

penetração certo regionalismo idealizante, que podemos ilus-

trar, em especial, com a obra de Jorge Amado. Ainda não eram

difundidas obras que lidavam com a realidade metropolitana, e

também com o imaginário metropolitano, de forma tão

impactante como a obra de Rubem Fonseca.

Obras que abordavam cruamente a vida urbana provo-

cavam grande incômodo. Foi o que ocorreu com o livro Feliz
ano novo, de Rubem Fonseca, sumariamente vetado pela censura

durante 13 anos, por ser considerado pornográfico. Tachou-se

o livro de pornográfico porque ele perturbava, porque falava da

crueldade da vida nas grandes cidades brasileiras.

Os termos "cultura urbana", "imaginário urbano" ou mesmo

"cidade" são também imprecisos. Tal imprecisão é uma demons-

tração inequívoca de que são termos profundamente perpassa-

dos pelo imaginário. Tenta-se definir cidade como uma área,

designada de zona urbana. Mas a cidade não é só isso. Existe algo

que não se consegue definir exatamente, mas que é muito atuante.

Esse algo concretiza-se em obras, discursos, falas e ficções.

Segundo o pensador francês Henri Lefebvre, "a cidade

sofreu um processo de implosão-explosão, cresceu e se concen-

trou, mas ao mesmo tempo se dispersou em suas periferias, seus



bairros cada vez mais distanciados"12. As cidades surgem por-

que há um movimento de concentração, funcionam como ímã.

Mas, ao crescerem, também vão criando periferias e várias mar-

gens internas.

Algo semelhante ocorre com o espaço nacional, que, ain-

da nas palavras de Lefebvre, "implode, se divide em regiões e

explode, quer dizer, se mescla com outros espaços nacionais

em uma interferência concreta"13. Hoje podemos perceber tal

processo, concretamente, na busca da construção dos blocos

multi nacionais, como é o caso do Mercosul, da Alca, da Comu-

nidade Européia.

O curioso é que a cidade passa a ser a grande referência

espacial. É impossível falar de nação sem falar de cultura urbana,

de cidade. As nações são grandes metrópoles. Mesmo o campo

e as regiões mais distanciadas estão contaminados pela cultura'

urbana, especialmente em decorrência da difusão dos meios de

comunicação de massa. A cidade é tudo, e, paradoxalmente, é

como se fosse lugar nenhum.

Na literatura contemporânea, percebemos nitidamente

essa visão contraditória de cidade e de espaço. A cidade não é mais

considerada local de fixação. Tal mudança gera um elemento

recorrente: os sujeitos ficcionais geralmente estão em movimen-

to, transitando, à deriva, perdidos nesse espaço movediço.

Segundo a perspectiva dessa ficção, o espaço público ten-

de a se deteriorar e a se tornar nulo. Mas isso não significa uma

hipervalorização do indivíduo. O indivíduo, nesse espaço inde-

finido, também é nulo, um joão-ninguém, uma figura absoluta-

mente anônima.

12LEFEBVRE, 1976, p. 242.

13LEFEBVRE. 1976, p. 242.

O anonimato dos sujeitos ficcionais é encontrado em

parte significativa da produção brasileira contemporânea. O

caso mais representativo é o da ficção de João Gilberto NoU.

Em todos os seus livros, sem exceção, as figuras ficcionais

estão no limite entre ser alguém e ser ninguém, buscam um

espaço e estão em espaço nenhum, meramente em circulação,

à deriva.

Decorrência relevante desse conceito de espaço é um

novo conceito de corpo. O corpo deixa de ser a morada do

ser, a morada da alma, e passa a ser tomado como mera ima-

gem. Que tipo de erotismo existe aí? Se pensamos que o

erotismo é a manifestação primordial do corpo, no sentido

mais amplo do termo, e não apenas no sentido especifica-

mente sexual, encontramos um erotismo bastante agônico.

Nunca se sabe, com exatidão, o que é o corpo. O conceito

de corpo é colocado em discussão. Podemos citar muitos

autores que ali!Uentam esse debate, mas os principais são

Caio Fernando Abreu e Sérgio Sant'Anna. Este último ex-

plora, de forma especialmente conflituosa, as oposições e

superposições de corpo e imagem, corpo real e corpo simula-

do ou imaginado.

Em relação ao segundo subcampo, o da tradição, per-

cebe-se na literatura contemporânea certo descrédito. Há o

afastamento das tradições, o questionamento de seu poder

de coesão. Uma formulação muito eficaz para abordar esse des-

crédito é a do historiador inglês Eric Hobsbawm, que cunhou a

expressão "tradição inventada":

Por "tradição inventada" entende-se um conjunto de práti-
cas, normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente
aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam
inculcar certos valores e normas de comportamento através
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da repetição, o que implica, automaticamente, uma conti-
nuidade em relação ao passado.14

O interessante na idéia de que as tradições são inventa-

das é que deixamos de perceber a tradição como manifestação

espontânea e inevitável, como expressão genuína de um desejo.

Segundo Hobsbawm, as tradições são um exercício de enge-

nharia social. Ficamos emocionados quando ouvimos o Hino

Nacional brasileiro - parece que o sentimento brota do coração,

mas, na verdade, fomos condicionados a ter esse tipo de reação.

Não afirmo que é ruim eleger certos rituais e símbolos

que sintetizem o imaginário nacional. Tal eleição possui uma

dimensão política que considero importante. Mas há uma dife-

rença entre reconhecer a dimensão política desses rituais e sím-

bolos e acreditar que sejam naturais, que tenham nascido conosco. Ao

contrário, são o resultado de uma série de convenções sociais e, até

mesmo, de imposições sociais.

Lembro-me de que, na época da ditadura militar, éramos

obrigados, na escola, a cantar o Hino Nacional todos os dias.

Essa era a forma mais eficaz de produzirem um sentimento

antipatriótico, porque aqueles momentos eram vividos como de-

monstrações escusas e intoleráveis de autoritarismo. Tal exemplo,

entretanto, não significa que, em outras circunstâncias, cantar o hino

ou ostentar símbolos pátrios não possa ser uma bela experiência.

No atrito entre tradição espontânea e tradição inventada,

os conceitos de verdade e falsidade são colocados em xeque.

Essa também é uma tendê'ncia recorrente na literatura contem-

porânea. Destaco aqui a obra de Bernardo Carvalho. Ao ler um

livro desse autor, nunca se sabe o que é verdade, o que é simu-

14HOBSBAWM, 1984, p. 9.

lação, O que é verdade simulada, o que é mentira que se passa

por simulação, e assim por diante.

Também há, na literatura brasileira contemporânea, uma

relação agonística entre memória e esquecimento. Um nome

importante a ser citado é o de Zulmira Ribeiro Tavares. Ela

escreveu, entre outros livros, O nome do bispo, recentemente

relançado, e jóias defamília, os quais tratam da não-dissociação

entre verdades e mentiras, do surgimento de tradições

obliteradas, soterradas e sombrias.

O escritor argentino Ricardo Piglia cunhou a expressão

"ex-tradição"15 , brincando com a duplicidade do sentido: "ex-

tradição" é aquilo que deixou de ser tradição (mas que tenta

voltar à tona, entrando em conflito com o que é aceito como

tradição), e é o ato de extraditar, levar alguém à fronteira. Na

literatura contemporânea, é muito comum que as figuras

ficcionais se sintam exiladas na própria terra. Onde é o estran-

geiro? Essa é uma questão fundamental que ecoa na literatura

contemporânea, com todas as ressonâncias que envolvem o dis-

curso - e que sintetizam o debate - sobre as identidades coletivas.

Narrar a nação

Qualquer esforço para definir o termo "ficção" deve evo-

car o ato de se estabelecerem conexões entre elementos a prin-

cípio não interligados. Assim, produzir ficção pressupõe ação

associativa. De maneira semelhante, a definição da expressão

"identidade social" requer o estabelecimento de alianças entre

concepções, referências e interesses que possam ser comparti-

lhados. Identificar-se significa, desse modo, sentir-se conectado.

15PIGlIA, 1991, p. 61.



Já que o imaginário relativo aos processos de identificação

coletiva é marcado pela condição de associatividade, torna-se

plausível a hipótese de que tal imaginário estimule a propaga-

ção de ficções. Entretanto, como a capacidade de estabelecer

nexos estáveis se mostra, atualmente, limitada e incerta, vive-

mos sob o signo da fragmentação.

As associações realizadas, seja pela criação de ficções

que atribuam sentido ao que se observa à volta, seja pela insti-

tuição de vínculos identificatórios com determinados segmen-

tos sociais, são instáveis e transitórias. Esse caráter móvel das

conexões dificulta a confiança na grandiloqüência de uma nar-

rativa como a nacionalista. A pergunta que a literatura contem-

porânea brasileira tenta desvendar é: como se orientar nessa

trama fraturada?

São variadas as formas de conceber uma identidade cole-

tiva. Há um modo metafórico de narrar a nação, o qual pressu-

põe uma idéia totalizante do social, em que as particularidades

se condensam para formar uma unidade homogênea. A opera-

ção definidora de nação, conforme o modo metafórico de nar-

rar, é o acréscimo de elementos selecionados em função de sua

similaridade. O que faz de nós, brasileiros, um grupo? Vejamos

o que temos em comum, o que temos de semelhante. É essa

similaridade que nos dá a resposta segundo o modo metafórico

de pensar a identidade coletiva.

Podemos, também, narrar a nação de modo metonímico,

questionando a tendência totalizadora e ressaltando a

heterogeneidade irredutível dos elementos em contínuo deslo-

camento. A operação é, nesse caso, não uma adição, como no

modo metafórico, mas uma subtração, na qual as diferenças se

combinam em variados arranjos e perturbam o anseio de uni-

dade estável.

A ficção brasileira contemporânea - ou, de maneira mais

abrangente, a con.cepção de uma identidade coletiva possível na

atualidade - assenta-se na interação conflituosa entre essas duas

formas de construção narrativa, com a nítida predominância da

segunda, a metonímica. Assim, colocam-se em destaque as di-

ferenças, ainda que com a intenção de levar também em conta

as semelhanças.

Esse conflito entre concepções indica a consciência de

que é indissociável, do conceito de nação, a dimensão discursiva

- ou ficcional, se preferirmos. O caráter difuso do imaginário

nacional, ao se explicitar e se concretizar em obras, contamina a

vivência das nações reais. Não constatamos, com facilidade, a

nitidez das fronteiras. Não determinamos com precisão o grau

de harmonia do compartilhamento de referências. Não vislum-

bramos a perenidade de um tempo linear, no qual o passado é

conquistável; o presente, pleno; e o futuro, previsível.

Discussão

Pergunta - Se um dos quesitos para determinar a

contemporaneidade de uma obra é que ela tenha grande impac-

to, podemos considerar a obra de Paulo Coelho, por exemplo,

contemporânea?

Luis Alberto Brandão - Essa é uma questão relevante e

uma demonstração de que vivemos um período de

questionamento da própria função da literatura. As razões do

impacto de uma obra como a de Paulo Coelho têm de ser

investigadas. A literatura precisa, necessariamente, ter uma di-

mensão crítica, ou pode desempenhar outros papéis, abdicando

de sua negatividade?



Não se trata de desqualificar a importância de uma obra

como a de Paulo Coelho, mas sim de mostrar que há um outro

tipo de produção escrita, que tem outros compromissos. É uma
postura simplista apenas dizer que a obra dele não interessa,

que não é literatura, que é auto-ajuda. Tal postura não explica

por que há receptividade tão grande para uma obra como essa.

Pode haver vários tipos de impacto. No meio acadêmi-

co, há a tendência de se privilegiarem os impactos de natureza

formal. Uma obra que traz uma série de inovações e que exige

um deslocamento do modo de leitura produz impacto. Mas há

outras formas de se produzir impacto. Arrastar grandes multi-

dões de leitores é uma delas. E essa forma precisa ser levada em

conta para se tentar entender a cultura contemporânea.

Pergunta - Pareceu-me haver uma contradição entre dois

momentos da sua exposição. Primeiro, você ressaltou a supera-

ção do critério de originalidade como um traço da literatura

contemporânea, em oposição' à literatura moderna. Em segui-

da, definiu o atual, dentro da literatura contemporânea, usando

justamente o critério da originalidade. Afinal, a originalidade é

ou não é um critério a ser levado em conta?

Luis Alberto Brandão - Talvez haja uma contradição, se

pensarmos que a originalidade é um pressuposto para o que

chamei de impacto. Na verdade, é necessário que as obras pro-

duzam impacto, mas esse impacto não se dá obrigatoriamente

pela originalidade.

O que foi dito a respeito de Paulo Coelho ajuda a com-

preender a questão. Obviamente na perspectiva formal a sua

obra não é original. Quando se trabalha com o paradigma mo-

derno, a originalidade é prioritariamente de natureza formal,

como no caso de Guimarães Rosa e Clarice Lispector, que são

considerados grandes autores por inovarem esteticamente, no

trabalho específico com as formas. Fizeram algo que ainda não

havia sido feito, pelo menos não de maneira tão sistemática.

Quando falo de impacto, refiro-me a algo um pouco di-

ferente, pois o impacto pode acontecer por outras razões. A

obra de Paulo Coelho é um excelente exemplo disso, porque não

tem absolutamente nada de inovador, nem em termos formais,

nem de outra natureza. Contudo, tem o grande poder de aten-

der a certas demandas, de transmitir, de forma acessível- segundo

alguns, banalizada -, uma tradição mística. Por outro lado, não é

tão diferente de Harry Potter e de Lair Ribeiro. Obras como o Livro

das horas, o Livro das orações e Pílulas de sabedoria sempre existiram.

As pessoas desejam um manual para consolar as suas angústias.

Pergunta - As diversas correntes e perspectivas

conflituosas no pensamento contemporâneo não seriam, na

verdade, complementares?

Luis Alberto Brandão - Há uma diversidade de perspecti-

vas e de campos, mas não necessariamente uma complementação.

Não chegamos a uma época em que tudo é solucionado, ou

seja, em que tenhamos atingido uma "harmonia holística". É
preciso pensar na diversidade de forma mais agonística, pois há

certos campos que se tensionam reciprocamente, o que não é

nenhum problema. A validade de um modo de pensamento e

de um campo de conhecimento está circunscrita a uma frontei-

ra. Se aproximarmos esse modo de pensamento ou campo de

conhecimento de outros parâmetros e critérios, a sua validade

será questionada.

Falei do modelo metafórico, que pressupõe a idéia de

que as diferenças podem ser aplainadas em nome de uma tota-

lidade geral, mas acredito que não seja necessário abdicar das

diferenças. Esses conflitos podem ser produtivos para os vários

campos quando há uma aproximação entre eles.



Pergunta - Só agora começamos a absorver o impacto

de algumas obras e teorias, como, por exemplo, a de Albert

Einstein e da física quântica. Até há bem pouco tempo estudá-

vamos os átomos no modelo solar, mas desde 1920 Einstein já

havia proposto outros modelos mais abrangentes. Como isso

se dá no caso dos estudos literários?

Luis Alberto Brandão - A difusão de certas idéias pode

demorar mais do que a de outras. É interessante você ter men-

cionado as teorias da física moderna e quântica, porque pode-

mos observá-las sob a perspectiva da produção. Foi possível a

formulação dessas teorias no princípio do século XX, mas não

foi possível a sua recepção, a não ser por círculos muito especia-
lizados e restritos.

Quem tenta entender os modos de funcionamento da

cultura tem de levar em conta dois elementos: o primeiro é o

momento em que uma idéia ou teoria foi concebida. Se algo foi

criado naquele instante, significa que havia condições e possibi-

lidades para isso, o que é um fator determinante para a compre-

ensão da cultura daquele período. O segundo elemento é o

momento de difusão dessa idéia ou teoria. Há uma razão de

natureza cultural para que haja um retardamento no efeito de

algumas obras. Demorou até que as idéias da física quântica

fossem divulgadas, assimiladas e incorporadas nos manuais de
ciência utilizados nas escolas.

No caso dos estudos literários e das teorias das obras de

arte em geral, essa questão também é fundamental. Há uma ten-

dência a se pensar apenas de acordo com a perspectiva da pro-

dução. Costuma-se dizer que, no final do século XIX, Mallarmé

produziu uma revolução ao espacializar completamente o poe-

ma. Mas as pessoas de fato absorveram essa produção? Depois

de Mallarmé, qualquer experiência dessa natureza passa a ser

uma mera repetição? Não, o artista, de certa forma, tem o com-

promisso de reatualizar alguns gestos do passado que ainda não

foram absorvidos.

Essa discussão sempre vem à tona. Na bienal de arte de

São Paulo, por exemplo, as pessoas assistem àquelas

performances e dizem: "Mas isso é arte?", pergunta que já tem

mais de 100 anos, se pensarmos em Duchamp. Se ainda é feita,

é necessário que certos artistas continuem a assumir um gesto

de provocação.

Pergunta - Se pensarmos no imaginário como um critério

para definir uma nação, o fato de haver no Brasil vários guetos e

tribos, com hábitos, costumes e linguagens específicas, não impli-

caria a coexistência de várias nações dentro do Estado nacional?

Luis Alberto Brandão - Lefebvre foi muito feliz ao dizer

que há uma tendência a expandirem-se os limites para fora das

fronteiras tradicionalmente reconhecíveis, como as do Estado,

mas que há também um movimento de implosão, de se criarem

comunidades locais no interior dessa comunidade mais genérica.

Os movimentos de expansão, de explosão e de fragmen-

tação interna demonstram a insuficiência da delimitação

territorial dos Estados como critério para definir a nação. No

movimento de fragmentação interna, que vai em direção à

especificidade do que é mais local, a aldeia, o bairro, a tribo,

cada grupo passa a ser de certa forma uma nação, da mesma

maneira que todos somos cidadãos do mundo, pois dialogamos

e nos identificamos com pessoas sem levarmos em conta o ca-

rimbo do seu passaporte.

Pergunta - Em relação à literatura, que valores você

citaria como nacionais? Que tradições honramos? Há uma iden-

tidade nacional? Ela é diferente da de 30 anos atrás? A idéia de

nação está diluída?



Luis Alberto Brandão - São muitas perguntas. Para respon-

der, tentarei falar sob a perspectiva da literatura contemporânea.

A literatura contemporânea passa por um momento de

negação. A questão é mostrar essa ausência que foi refletida nas

suas perguntas: existe essa coisa chamada Brasil, "esse monstro

mole e indeciso", como disse Mário de Andrade? Existe essa

coisa, que é tão "mole e indecisa", que talvez nem seja um mons-

tro? Quando se fala em monstro, pressupõe-se que, pelo me-

nos, tenha uma identidade reconhecível, e uma coisa "mole e

indecisa" não tem identidade definida.

A literatura contemporânea faz ecoar perguntas como as

que você fez, mas não traz respostas. Ela se insere em um movi-

mento que há décadas vem produzindo uma crítica ao modelo

desenvolvimentista. Ela vai contra o ufanismo que encontra-

mos na época de Getúlio Vargas e ainda nos anos 1960, com

Juscelino. Tudo o que chamamos de nacionalismo passa a ser

questionado. Ainda estamos nesse movimento de dizer "não" e

de verificar a impossibilidade de pensar a nação nos moldes de

uma nação grandiosa.

Será que já existem obras que, de alguma maneira, con-

seguem responder a essas perguntas? Será que já haveria um

"sim" para colocar no lugar do "não"? Não sei. Talvez haja in-

dícios, lampejos, alternativas levemente sugeridas. Não acredito

que já exista algo com tal força de evidência. Essa situação na

literatura é um pouco do que sentimos também. Eu poderia sair

do tema literatura e perguntar o que nós, cidadãos brasileiros,

sentimos.

A dificuldade de saber o que somos é constitutiva de nossa

identidade. Parece ser um traço paradoxal definir a identidade

pela dificuldade de defini-la. Mas esse traço não é apenas uma

resposta retórica, pois está de fato muito entranhado na nossa

--------------------------------~~~~~~-

cultura, para o bem e para o mal. Para o bem, porque faz com

que a nossa cultura seja extremamente plástica, receptiva e di-

nâmica, o que se traduz em uma grande facilidade de lidar com

a heterogeneidade. Para o mal, porque se reflete em nossa inca-

pacidade de fortalecer as instituições, de lidar com as regras, e

em nossa tendência à informalidade, que torna bastante difícil

alcançar patamares mínimos de convivência civilizada. Perce-

bemos isso no cotidiano, observando o modo como as pessoas

dirigem: se não está passando carro na outra via, pressupõe-se

permitido avançar o sinal vermelho. Não consideramos a exis-

tência de uma lei abstrata a ser cumprida em todos os momen-

tos e por todos. Para nós, a lei só existe se há um fiscal ou se há

outro carro passando. Se não há nenhum carro passando ou

fiscal por perto, cada um é juiz de si mesmo, quem fica parado

em sinal vermelho é "otário". Essa imagem sintetiza a dificul-

dade profundamente cultural que um brasileiro tem de lidar com

os assentamentos institucionais e com a lei.

Não é assim que acontece em outros países. Busca-se

uma equivocada explicação naturalista, acredita-se que os euro-

peus, por exemplo, já nasçam com uma propensão maior a se-

rem civilizados. Na verdade, não é isso o que ocorre, as práticas

cotidianas são aprendidas: desde que nascemos, somos criados

para só respeitar as leis em momentos em que não dá para esca-

par delas. Só se declara imposto de renda se o contador não

consegue uma boa alternativa para burlá-lo. Usa-se a justificati-

va de que as leis são ineficazes, de que nem todos estão empe-

nhados no seu cumprimento.

Comportamentos culturais não são meramente uma

questão de deliberação individual, do tipo: "não gosto", "nasci

assim", "isso está entranhado no meu corpo, na minha cabeça".

Há razões históricas que justificam esse comportamento,



pequenas práticas do cotidiano que, repetidas, vão sendo con-

solidadas.

Pergunta - Os apontamentos feitos em sua palestra re-

forçam a prevalência do modo metonímico de narrar a nação

sobre o modo metafórico?

Luis Alberto Brandão - Sim, embora o modo metonímico

de narrar não exclua o metafórico. O imaginário da luminosidade

tem um discurso obliterante que afirma que, para narrar a na-

ção e transformar o imaginário nacional em discursos, obras ou

ficções, é necessário fazer uma escolha: ou se narra metaforica-

mente, ou metonimicamente. Mas na verdade os dois modos de

narrar coexistem.

O discurso metafórico é aquele que põe em evidência as

semelhanças, aquilo que há de parecido nas referências. J á o

discurso metonÍmico é aquele que lida com as diferenças, com

aquilo que escapa, que foge a uma relação de equivalência.

Por definição, toda identidade pressupõe um certo grau

de similaridade, de compartilhamento. Todo discurso de identi-

dade tem uma natureza metafórica. Sugeri que há um sinal de

menos na literatura contemporânea, porque os discursos nacio-

nalistas tendem a colocar a semelhança acima de tudo, com um

apagamento da diferença.

É preciso dizer não, entrar com um sinal de menos, para

que essas semelhanças se relativizem. Continuará a haver uma

soma, as coisas continuarão a se somar, mas vão-se subtrair

certos elementos, incluindo-se sinais de menos.

Pergunta - Considerando o que foi dito sobre a tríade

realidade-imaginário-ficção, como o imaginário redefine as fron-

teiras entre realidade e ficção e permite o trânsito entre elas?

Luis Alberto Brandão - Quem propôs pela primeira vez

a teorização da trÍade realidade-imaginário-ficção no campo da

-

literatura foi Iser. Esse autor afirma que o imaginário não tem

corporeidade, não tem concretude, é impalpável, não tem de-

terminação alguma. É um mecanismo atuante, produz coisas,

mas não tem forma. Quando chega a ganhar forma, não é mais

imaginário, já é ficção - ou discurso, se preferirem.

Faço uma distinção entre ficção e discurso. Iser não faz

essa distinção. Para ele, até um compêndio científico é uma obra

de ficção, porque é produto de uma operação do imaginário,

que associa as noções do que é a ciência, do que é a observação,

do que é o conhecimento humano e de como se registra esse

conhecimento. Todas essas noções extremamente difusas do ima-

ginário se concretizam, por exemplo, em um compêndio de bio-

logia, isto é, em uma ficção.

Poderíamos chamar de imaginário toda capacidade de

conceber, de lidar com o campo do possível. A estimulante difi-

culdade da tríade é que não se consegue aplicá-la simples-

mente a um determinado objeto nem a uma determinada

obra. É preciso trabalhar muito para tornar útil esse sistema

em cada caso, porque os termos não têm definição onto-

lógica, um é definido em relação ao outro em cada situação.

Não se pode dizer que o imaginário é "x", a ficção é "y" e a

realidade é "z".

Ao afirmarmos que ficções são realizações do imaginá-

no, a realidade já entrou no conceito de ficção, porque toda

ficção é uma obra concreta. Um livro é um objeto, tem uma

concretude, tem uma determinação, é reconhecido como obje-

to, não é uma forma difusa. A leitura já é outra coisa. Na leitu-

ra, recupera-se algo do difuso, do imaginário, especialmente se

a leitura é literária. Mas isso se dá com qualquer leitura. Mesmo

na leitura de um compêndio de biologia há algo de difuso. Não

existe texto que dê ao leitor a significação plena. Não existe, na



verdade, significação plena. Esse lado impalpável da significa-

ção é a presença do imaginário.

O que diferencia as ficções literárias ou artísúcas das fic-

ções não-literárias? Para Iser, é tudo ficção, há apenas regimes

diferentes de ficção. Foi por considerar a existência de uma opo-

sição entre esses dois tipos de textos que, ao longo da minha

exposição, falava apenas em discurso, termo que me parece mais

genérico.

Mas o que diferenciaria então o discurso literário de um

discurso não-literário? A presença do imaginário é muito mais

intensa no primeiro. Segundo o senso comum, não é possível

entender muito bem o texto literário. Isso ocorre porque ali o

imaginário opera mais, ali esse caráter difuso tem uma presença

muito maior do que em um texto jornalístico ou em um ensaio

acadêmico. Nesses últimos, o próprio pacto de leitura entre au-

tor e leitor é outro e exige que se exclua, na medida do possível,

a presença do imaginário, do indeterminado.

Realidade é tudo o que tem alguma determinação, não

importa de onde ela venha. Quando o ser humano cria regras,

está criando realidades, está determinando. O imaginário é tudo

aquilo que escapa à determinação. Nas ficções literárias, o ima-

ginário é mais saliente do que as determinações. Portanto, o

leitor precisa mobilizar mais o seu poder interno de determina-

ção nas ficções literárias do que nas não-literárias.

Pergunta - A construção de narrativas a parúr do frag-

mento ou do traço mínimo, como ocorre em Borges, poderia

ser tomada como critério para estabelecer uma fronteira entre

as narrativas contemporâneas e as não contemporâneas?

Luis Alberto Brandão - Na minha opinião, Borges é um

escritor úpicamente moderno. Para mim, sempre que ele fala de

fragmento, tem o todo por horizonte. No conto "O Aleph",

por exemplo, está presente a idéia de que todo o universo se

junta em um único ponto, uma visão altamente metafórica.

Poder-se-ia perguntar: não há algo de metonímico nisso? Sim,

porque há uma substituição, todo o universo está, de alguma

maneira, substituído por aquele único ponto. Mas também

há um processo metafórico, porque há uma adição de todas

as coisas.

Quem estuda bem a questão do fragmento é Walter Ben-

jamin. Para ele, os segmentos não formam uma totalidade. A

totalidade é apenas um fantasma. Em razão de determina-

ções culturais, supomos que exista uma totalidade. Pegamos

o caco de um vaso quebrado e supomos que ele fez parte de

um vaso, mas nada do fragmento nos dá essa tranqüilidade

de representação do todo. A visão apresentada por Benja-

min é muito mais agônica e contemporânea do que a apre-

sentada por Borges.

Em Benjamin, continua presente certa expectaúva de to-

talidade, de unidade, de metáfora. Há uma unidade que foi que-

brada, que foi parúda, que talvez possa ser de alguma maneira

recomposta. Mas há a consciência de que, na verdade, essa re-

construção é puramente hipotéúca e pode ser efetuada de mui-

tas formas diferentes. A palavra-chave é diferença. Estamos no

campo da metonímia.

Aliás, a obra de Benjamin teve o efeito retardado de que

falávamos. Por deslizar entre vários campos de conhecimento,

uúlizando muitas metodologias, Benjamin não era considerado

um grande pensador à época em que produziu. Para se ter uma

idéia, sua tese acadêmica foi recusada. Ele produziu sobretudo

nos anos 1930, mas só a partir dos anos 1980 sua obra passa a

ter repercussão maior. Essa valorização tardia é mais que devi-

da, pois é uma obra excepcional.



Benjamin é um esteta da linguagem - procurava dar uma

forma estética à sua escrita teórica -, e não simplesmente um

pensador que usava a linguagem para veicular suas inquietações

e seu pensamento. Transitava por vários campos: publicou tex-

tos de feição mais historiográfica, outros de feição mais filosó-

fica, e escreveu uma análise magistral da obra de Baudelaire,

análise que é um grande tratado de teoria literária.

Pergunta - As características que identificamos na fic-

ção brasileira contemporânea são típicas da ficção nacional ou

fazem parte um movimento maior, que ultrapassa as fronteiras

de território e de nação? Não seriam uma conseqüência da épo-

ca em que vivemos, e não do lugar?

Luis Alberto Brandão - A pergunta é pertinente. Muitas

vezes, quando me referia à ficção brasileira contemporânea, fa-

lava de ficção contemporânea. Por quê? Exatamente porque essa

fronteira se tornou fluida.

Mas há características específicas da ficção brasileira,

como, por exemplo, a presença maciça da grande cidade. A cha-

mada geração 90, cujas obras se encontram em fase de conso-

lidação, é fundamentalmente obcecada pela metrópole. Isso

me parece que não é mais uma necessidade de outras cultu-

ras. E aí há uma razão histórica, porque no Brasil a cidade,

como a conhecemos hoje, completamente agônica, comple-

tamente desumana, é um fenômeno dos anos 80 para cá. Até

os anos 80, Belo Horizonte, por exemplo, era uma cidade rela-

tivamente pacata.

Há, também, defasagens históricas que explicam certas

recorrências que não se encontram em outras literaturas. Por

exemplo, na literatura contemporânea portuguesa, há um tema

fundamental, que, por razões óbvias, não se encontra na brasi-

leira: a colonização de outros países. Portugal tem uma relação

fortíssima com as colônias africanas. Essa questão de o escritor

se enxergar na perspectiva do colonizador não aparece na literatu-

ra brasileira, porque sempre fomos colônia, e o nosso desafio

maior é descobrir como lidar com esse sentimento de colonizados,

se mantemos uma postura servil ou se temos uma alternativa

para superá-lo.

É uma característica da cultura brasileira nos sentirmos

inferiores ao sermos colocados diante de um estrangeiro. Isso

acontece até de uma maneira benevolente, com relação à lín-

gua, por exemplo. Quando viajamos para um país de língua

espanhola, considerada próxima da nossa, achamos extremamente

natural tentarmos falar espanhol, mesmo que nunca tenhamos

estudado a língua. Achamos até divertido. Mas a recíproca não

é verdadeira, os falantes de língua espanhola não têm a mesma

disposição para falar o português. Uma pesquisadora argentina

declarou em uma entrevista: "Nós, argentinos, recusamo-nos a

falar português. E, no Brasil, falam espanhol".

A justificativa de sempre é baseada em algum argumento

que se pretende racional, como: para o espanhol, o português é

muito mais difícil. Isso é uma bobagem, porque as línguas, en-

tre si, são sempre estranhas. O que pode haver é uma boa von-

tade maior por parte do ouvinte.

Em alguns países da Europa, como a França e a Alemanha,

não dominar a língua do país coloca a pessoa numa posição

absolutamente subalterna, o que não ocorre no Brasil. Trata-se

de um traço cultural muito curioso. Por um lado, demonstra

uma versatilidade e uma relação generosa com o que há de dife-

rente, com a heterogeneidade, e é muito interessante ter abertu-

ra para ser o outro, poder ser muitas coisas diferentes. Mas, por

outro lado, revela falta de auto-estima, uma sensação de que

falamos uma língua menor, ou mais difícil.
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Pergunta - Você usou uma imagem que quase me imo-

bilizou, a imagem do céu estrelado. Por que existe, no céu estre-

lado, essa diversidade de tempos? Porque há uma distância en-

tre a estrela que é vista e o olho que vê. O lugar que o objeto

ocupa se confunde com o tempo. Mas como isso se dá no caso

da obra escrita? Qual o limite determinante nesse ato de cons-

truir discursos, além da diferença entre os lugares que ocupam

quem escreve e quem lê?

Luis Alberto Brandão - Não é à toa que dizemos que a

literatura funciona fundamentalmente por imagens, e não por

conceitos. Ao se falar do céu estrelado, é possível, digamos,

delimitar uma série de noções importantes para o raciocínio.

Mas nessa delimitação as margens são muito fluidas, porque há

uma sugestividade enorme.

Esse seria um exemplo excelente de que há vários modos

de produzir um texto. Eu poderia definir e caracterizar a rela-

ção entre diacronia e sincronia, ou simplesmente jogar a imagem

do céu estrelado. São duas formas diferentes de construir o tex-

to, nas quais o imaginário se imiscui também com potências

diferentes.

Na imagem do céu estrelado, essa indeterminação é ex-

tremamente importante, porque é instigante, porque ficamos

tentando fazer as conexões. As conexões não estão dadas; estão

apenas sugeridas.
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