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Um outro centenário

Este é um ano de importantes celebrações. Comemoramos, em 2008, os 200 anos de criação

da Impressão Régia, 

quando 

os 

primeiros 

livros começaram a ser impressos no Brasil depois de

três séculos de 

proibição. 

Festejamos também os cem anos de nascimento de Guimarães Rosa, e

não faltarão homenagens a outro dos nossos maiores escritores, Machado de Assis, na 

passagem

do centenário de sua morte.

A Revista do Livro, 

particularmente, 

está festejando nesta edição um outro centenário 

que 

não

podia passar 

despercebido. Em 1908, há cem anos 

portanto, produziu-se 

no Brasil o 

primeiro 

filme

de ficção, Oguarany, inspirado em obra de autor brasileiro. Estreou no Cinema Rio Branco, do Rio de

Janeiro, no dia 24 de agosto daquele ano.

O 

primeiro 

O 

guarany 

não era cinema da for-

ma como o entendemos hoje. Mas era cinema. Fa-

zia 

parte 

de um 

gênero 

batizado 

pela 

imprensa de

"falante 

e cantante", 
que 

incluía músicos e atores

atuando atrás da tela 

para 

sonorizar o espetáculo,

conforme nos informa, do alto de seu cabedal, o ci-

neasta e 

pesquisador 

Jurandyr Noronha.

Ê de sua autoria o artigo 

que 

abre o dossiê Cine-

ma & Literatura, 

que preparamos para 

este número.

Aos 92 anos, Jurandyr Noronha é um arquivo vivo

do nosso 

passado 

cinematográfico. Seu artigo traz

informações valiosas e até capazes de surpreender o

leitor 

pouco 

familiarizado com a história do cinema

no Brasil. Por exemplo: no tempo em 

que 
os filmes

ainda não tinham som, o mesmo romance de José de

Alencar, 
que 

canta o amor de Peri e Ceei, foi filmado

nada menos 
que 

oito vezes.

Jurandyr Noronha
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Isso demonstra o apreço do cinema brasileiro 

pela 

literatura idem e aponta 

para 

uma tradição 

que

já 

dura um século. Num espaço de 21 anos, entre 1908 e 1929, 

quando 

surge o cinema falado, foram

levados 
às telas 29 filmes silenciosos baseados em livros de autores brasileiros; destes, alguns mais

conhecidos, 
outros menos. Essa 

prolífica 

relação só iria se estreitar ao longo dos anos, resultando,

décadas 
mais tarde, em obras-primas como Vidas secas e Memórias do cárcere.

Nelson Pereira dos Santos, o 

premiado 

diretor desses dois filmes citados, e não 

por 

acaso o 

pri-

meiro cineasta 
a ingressar na Academia Brasileira de Letras, fala, em entrevista à Revista do Livro,

da sua antiga 

paixão pela 

literatura e do empenho em transpô-la, desde o início da carreira, 

para 

a

linguagem 
cinematográfica.

Ele tem uma explicação muito simples 

para 

essa sua 

queda pelos 

livros, compartilhada 

por 

muitos

colegas 
de 

profissão. 
E 

que 

os escritores, mesmo 
que 

tenham vivido séculos atrás, foram, a seu modo,

cineastas. 
A única diferença, segundo Nelson, é 

que 

usavam tinta e 

papel 

e não uma câmera.

*

Publicamos 
nesta edição um texto inédito do crítico e historiador Nelson Werneck Sodré, falecido

em 1999. 
Este seu artigo, 

"Liberdade 

e literatura", 

que 
sai 

pela primeira 

vez agora, nas 

páginas 

desta

revista, 
tem uma trajetória curiosa. Foi escrito em 1996, especialmente 

para 

a Revista do Livro, 

que

na época 
seria relançada depois de longo 

período 

de interrupção. O 

projeto 

de relançamento foi, no

entanto, 
adiado, e o artigo de Sodré 

permaneceu guardado por 

12 anos, longe dos olhos dos leitores,

na Divisão 
de Manuscritos da Biblioteca Nacional. Trazendo-o à luz, e ao lugar 

para 

o 

qual 

foi escrito,

realizamos 
a vontade do autor.

Benicio Medeiros

Editor da Revista do Livro
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Entrevista: Nelson Pereira dos Santos 
- 

"A 

literatura antecipou o cinema"

Nelson Pereira dos Santos é um dos mais 

pres-

tigiados e fecundos cineastas brasileiros. Ele nasceu

na capital 

paulista 

em 22 de outubro de 1928. Com-

pleta portanto 

80 anos agora em 2008, e continua

tão ativo 
quanto 

na 

juventude. 

Ocupa-se, no mo-

mento, de um filme sobre o compositor Tom Jobim,

logo depois de ter concluído um documentário so-

bre a língua 

portuguesa para 

a Academia Brasileira

de Letras, instituição onde ingressou no dia 9 de

março de 2006, ocupando desde então a cadeira n°

7, 
que 

tem como 

patrono 

o 

poeta 

Castro Alves.

Nelson é o 

primeiro 

diretor de cinema a ser

acolhido na ABL, e esta não é a única honraria 
que

recebeu como reconhecimento 
pelo 

seu trabalho de

mais de cinco décadas em 

prol 

da cultura. Entre seus

inúmeros títulos estão o de Comendador da Ordem

de Rio Branco, concedido 

pelo governo 

brasileiro, e

os de Comendador da Ordem de Ciências, Letras e

Artes, da República de Portugal, e Chevalier de la

Légion d'Honneur, da República Francesa. 

Quanto

à eleição 

para 

a ABL, 

pesou 

muito, decerto, a sua

antiga 

paixão pela 

literatura: Nelson é o cineasta

brasileiro 
que 

mais transpôs obras literárias 

para

o cinema.

Autor d e clássicos escritos e dirigidos 

por 

ele

mesmo, como Rio 40 

graus (1955) 

e Rio zona norte

(1957), 

tidos como filmes 

que 

anteciparam o movi-

mento do Cinema Novo, levou também 

para 

a tela

trabalhos de alguns dos nossos escritores mais im-

portantes, 

como Nelson Rodrigues 

(Boca 

de ouro,

de 1962), Graciliano Ramos 

(Vidas 

secas, de 1963,

e Memórias do cárcere, de 1984), Machado de Assis

(.Azyllo 

muito louco, 1970), Jorge Amado 

(Tenda 

dos

milagres, 1977, e Jubiabá, 1987) e Guimarães Rosa

(A 
terceira margem do rio, de 1994). Seu interesse 

pe-

los livros não se esgota na ficção: fez também do-

cumentários sobre a obra de Gilberto Freire 

(Casa

grande 

& senzala, 2001) e Sérgio Buarque de Holan-

10
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Entrevista: Nelson Pereira dos Santos 
- 

"A 

literatura antecipou o cinema

da 

(Raízes 

do Brasil, 2003). Na entrevista abaixo, ele

fala de sua obra e de seus 

projetos.

Revista do Livro 
- 

Quando 

começou, na sua obra,

essa relação cinema-literatura?

Nelson Pereira dos Santos 

- 

Desde o começo, com

o 

primeiro 
filme em 

que 

me envolvi, O saci, baseado

na obra de Monteiro Lobato, e dirigido 

por 

Rodolfo

Nanni. Eu fui assistente de direção.

RL 

— 

Isso foi em 

que 
ano?

NPS 
— 

Em 1951, em São Paulo. Logo depois da

guerra, 
houve em São Paulo uma mobilização muito

grande 
em torno do cinema, com a criação de cine-

clubes etc., sem falar 

que 

o cinema sempre foi, 

para

os 

jovens, 
inclusive eu, uma atividade muito sedu-

tora. Antes disso, 

por 

volta de 1946/47, a onda do

cinema estava se concretizando em São Paulo como

uma coisa séria, 

profissional. 

Industriais 
paulistas

resolveram 
entrar nessa área, e aí criaram a Vera

Cruz, uma empresa 

que 

tinha de tudo 
para 

se fazer

filmes. Importaram equipamentos, técnicos e até di-

retores italianos. O Alberto Cavalcanti engajou-se

no início ao 

projeto, 
mas depois brigou com os 

pro-

dutores e montou uma outra empresa, 
a Maristela.

O fato é 

que 
São Paulo vivia aquele clima de 

pólo

cinematográfico 
e a 

juventude 

se interessava, 
todo

mundo 

queria 
fazer cinema.

RL 
— 

O saci era uma 

produção 

da Vera Cruz?

NPS 
- 

Não, era independente. Faziam 
parte 

da

equipe 
dois cariocas, 

o Alex Viany e o Rui Santos,

que 
era o diretor 

de fotografia, aliás, um excelente

fotógrafo. 

Quando 
acabaram as filmagens de O saci

me convidaram 

para 
vir 

para 

o Rio trabalhar num

outro 
filme, 

Aglaia. 
Este era dirigido 

pelo 

Rui San-

tos, mas ficou 
inacabado.

RL 

- 

O saci não é um filme muito conhecido...

NPS 

- 

É 

pena, porque 

continua ainda muito sim-

pático. 

Há 

pouco 

comemoramos o seu cinqüentená-

rio e 

pude 

constatar isso. Lembra bastante a vida

no interior de São Paulo. Todo 

jovem paulista que

mora no interior tem um sítio do Pica-pau Amarelo

na sua vida.

RL 

- 

Parece 
que 

foi o Rui Santos 

que 

o estimulou a

filmar o São Bernardo, do Graciliano Ramos, não?

NPS 

- 

Foi, mas o 

projeto 

não teve seguimento.

RL 

- 

Por 

quê?

NPS 

- 

Porque eu 

queria 

mudar a história, não me

conformava com o fato de a Madalena morrer no

final do romance. Aí o Rui Santos entrou em conta-

to com o Graciliano 

pedindo 

autorização 

para 

fazer

a mudança e ele enviou de volta uma carta em 

que

dizia: 

"Se 

quiserem 

mudar, mudem, mas aí tirem

meu nome do filme." Por isso o 

projeto 

não 

progre-

diu. São Bernardo seria filmado, tempos depois, 

pelo

Leon Hirszman.

RL 

- 

Seu 

gosto pela 

literatura começou cedo?

NPS 

- 

Ah, sim, desde 

pequeno. 

Escrevi 

poemas 

na

adolescência, como todo mundo, e tive bons 

profes-

sores de 

português, que 

me estimularam muito. Um

dos meus 

professores, 

uma homem muito interes-

sante, dizia 

que, 

se 
quiséssemos 

aprender 
qualquer 11

coisa sobre o Brasil, deveríamos ler os romancistas

brasileiros, a 

poesia 

brasileira, é eu segui o seu con-

selho. No meu colégio havia até uma academia de

letras, a 

que 
eu 

pertenci.

REVISTA DO

LIVRO



Entrevista: Nelson Pereira dos Santos 
- 

"A 

literatura antecipou o cinema"

RL 

- 

Academia de letras?

NPS 

- 

E, no Colégio Presidente Roosevelt, do Es-

tado, onde fiz o curso básico. Era um colégio muito

especial, e havia um 

grupo 

de alunos lá 

que 

criou

uma academia estudantil. Chamava-se Academia

Nativista de Letras. Aliás, eu disse isso no meu dis-

curso de 

posse 

na Academia Brasileira de Letras:

que 

não era a 

primeira 

vez 

que 

eu entrava 

para 

uma

academia ou 

que 

ocupava a cadeira de Castro Alves.

Curiosamente, o meu 

patrono 

lá era o mesmo 

que

aqui na ABL.

RL 

— 

Sua ligação com as letras certamente favore-

ceu seu ingresso na ABL. Como isso aconteceu?

NPS 

— 

Em 1992, eu 

participava 

da comissão 

que

organizou as comemorações do centenário de nas-

cimento de Graciliano Ramos. E o Ledo Ivo, lá 

pe-

Ias tantas, falou 

que 

ia lançar minha candidatura na

ABL. E lançou mesmo. Depois um 

jornalista 

me

procurou perguntando 

se era verdade. Eu disse 

que

sim, mas 

que 

havia um 

problema. 

Para você entrar

para 

a ABL tem de ter 

pelo 

menos um livro 

publica-

do. Eu comentei 

que 

não tinha e ainda 

por 

cima não

tinha tempo 

para 

escrevê-lo. O Lêdo então ficou de

mal comigo. Nunca mais vou entrar 

pra 

ABL, 

pen-

sei, não acreditava mais nessa 

possibilidade.

RL-E como a idéia finalmente deslanchou?

12 NPS 

—Em 

2005, durante um ciclo sobre cinema e

literatura, eu apresentei aqui na ABL 

quatro 

filmes

sobre obras literárias, com 

participação 

de críticos

etc. Na ocasião conheci outros acadêmicos 

que, 

ao

que parece, 

simpatizavam com meu nome. Acho 

que

o lançamento da minha candidatura foi aí, a 

partir

daí virei candidato.

REVISTA DO

LIVRO

RL 

— 

Como resolveu a 

questão 

do livro?

NPS 

- 

Publiquei um livro com três roteiros de fil-

mes meus: Rio zona norte, Rio 

quarenta graus 

e Amu-

leto de Ogum. Devia ser o 

primeiro 

volume de uma

coleção de nove livros, 

que 
ainda não consegui fi-

nalizar.

RL 

— 

Alguém aconselhou 

que 
fizesse esse livro?

NPS 

- 

Não, eu 

já 

tinha mesmo esse 

projeto 

de 

pu-

blicar todos os meus roteiros, então fiz o 

primeiro

volume. Mas depois fui fazer filmes e não dei conti-

nuidade ao 

projeto. 

Na realidade, não foram bem os

roteiros o 

que publiquei, pois 

roteiro é uma espécie

de esboço, chato de ler, não é feito 

para publicar.

O 

que publiquei 

são textos refeitos, em linguagem

direta, 

para que 

os leitores 

possam 
lê-los como uma

história 

qualquer.

RL 

- 

Quando 

o Sr. 

participou 
das filmagens de O

saci tinha alguma formação técnica em cinema?

NPS 

- 

Não, só tinha experiência como 

jornalista.

Comecei a trabalhar em 

jornal 
muito cedo, no Di-

ário da Noite, em São Paulo, como revisor. Era um

vespertino dos Diários Associados. Meu 

pai 

tinha

um amigo 

poeta que 

era chefe da revisão, o Lino

Neves. Foi ele 
que 

me arrumou ò emprego. Depois

saí da revisão e 

passei 

uns tempos como 

"foca" 

do

Diário da Noite enquanto cursava o clássico, antes

de entrar 

para 

a faculdade de Direito, em 1947.

Trabalhei também no 

jornal 
O Tempo, 

que 

teve cur-

ta duração.

RL 

- 

O Sr. concluiu o curso de Direito?

NPS 

— 

Concluí, mas nunca exerci a 

profissão 

de ad-

vogado. Sobre isso existe até uma história curiosa,



Entrevista: Nelson Pereira dos Santos 
- 

"A 

literatura antecipou o cinema"

que já 

contei uma vez. Foi em 2004 ou 2005, 

quando

a Faculdade 
de Direito de São Paulo reuniu ex-alu-

nos 

que 
se destacaram 

fora da área 

jurídica. 

Lembro

que 
estavam lá a Lygia Fagundes Telles e o José

Mindlin, 
ao todo, oito ex-alunos. Cada um contou

uma história 

que 
tinha acontecido durante o curso.

A minha versou 
sobre a minha última 

prova 

na fa-

culdade. 
Eu 

já 

estava no Rio, tinha feito um filme, e

tive 

que 
voltar a São Paulo 

para 
fazer duas 

provas,

uma escrita 
e outra oral, de direito 

processual 

civil.

professor 
era o Soares de Faria, 

que 

a 

gente 

cha-

mava de o velhinho", 

pois 
era muito bonzinho, um

amor 
de 

pessoa. 
Ele me 

pediu para 

escolher o 

ponto

e disse: 
Realmente, 

sua 

prova 
escrita não é 

grande

coisa. 
O 

que 

você vai fazer na vida, me filho?" Eu

respondi: 
Cinema, 

já 

estou fazendo cinema." 

"Meu

filho, 
cinema 

no Brasil não dá certo, veja aí a Vera

Cruz, 

que 
foi à falência. A Maristela também está

com 

problemas 
e vai fechar." 

"Mas 

professor, 

eu es-

tou agora 
trabalhando 

no Rio, tenho certeza 

que 

vai

dar certo. 
Muito 

paternalista, 
ele 

queria 

me ajudar

em alguma 
coisa. 

"Vou 

dar a nota 

que 

você está 

pre-

cisando, 
mas você vai me fazer uma 

promessa. 

Jura

que 
não vai fazer advocacia, 

não vai fazer concurso

para 
juiz 

de direito, 

promotor público 

ou mesmo

para 
delegado 

de 

polícia?" 

"Juro", 

respondi. Só en-

tão ele me aprovou. 

['risos]

^ 
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Quer 
dizer 

que 
o Sr. estudava Direito e fazia

filmes 
ao mesmo 

tempo...

NPS 
— 

É, 

quando eu estava no terceiro ano da fa-

culdade, 

em 
1949, 

ganhei 
uma bolsa e fui 

para 

Pa-

is 
estudar 

cinema. 
A diplomacia francesa naquela

época 
do 

pós-guerra se esforçava 

para que 

a França

i essurgisse 

aos 
olhos 

do mundo como o 

país 

da cul-

tura 
e 

passou a conceder 

bolsas 

para 

estrangeiros.

¦

Eu me candidatei e não 

precisei 

fazer muito esfor-

ço 
para 

ser aprovado 

porque 

eles tinham interesse

nisso. Mas aconteceu o seguinte: o navio demorou

tanto 

que, quando 
cheguei lá, 

já 

tinham encerrado

as matrículas.

RL 

— 

Então não fez o curso?

NPS 
- 

Não, mas fiquei 

por 

lá durante 

quatro 

me-

ses, 

que 
era o tempo de duração da bolsa. Foi bom u

porque 

fiz várias amizades. Conheci 

por 

exemplo o

pintor 

Carlos 
Scliar, 

que 
também era cineasta, 

já 

ti-

nha feito um filme e conhecia a história do cinema.

Tive muitos amigos 

pintores. 

A 

pintura 

era uma

área 

que 

também 
me seduzia muito, só 

que 

não ti-

nha nenhum talento...

REViSTA DO

LÍVRO
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RL 

— 

Quando 

o Sr. veio 

para 

o Rio, depois de O saci,

para 

filmar Aglaia, ficou aqui de vez?

NPS 

- 

Não, fiquei 

pouco 

tempo. Nessa época eu 

já

era casado e trouxe minha mulher e meu filho 

para

morarem comigo. Mas o filme acabou e acabou o

emprego. Depois voltei. Como todo 

paulista, 

meu

sonho era morar em Copacabana. Vim 

para 

traba-

lhar em outro filme, Balança mais não cai, baseado

no 

programa 

de rádio. Fui assistente de direção.

Mas o 

produtor 

do filme faliu no meio da história e

eu fiquei de novo desempregado. Mas dessa vez não

voltei mais 

para 

São Paulo, fiquei 

por 

aqui mesmo,

queria 

fazer cinema aqui.

sspr
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RL 

- 

Aqui no Rio o Sr. voltou a trabalhar como

jornalista, 

não é?

NPS 

- 

E, mas foi depois 

que 

filmei Rio 

quarenta

graus.

REVISTADO O
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RL 

- 

Como foi essa história?

NPS 

- 

F ui trabalhar no Diário Carioca 

para 

sobre-

viver. O Rio 

quarenta graus 

ia ser lançado em 1955,

que 

foi um ano muito barra 

pesada, 

com tentativa

de 

golpe 

e tudo. O filme ficou 

proibido 

durante toda

a campanha eleitoral, só foi liberado em dezembro.

Durante esse tempo, eu ficava brigando na Justi-

ça pela 

liberação do filme. Meus advogados eram

o Vitor Nunes Leal e o Evandro Lins e Silva, 

que

acabaram conseguindo um mandado de segurança

a meu favor. Isso significava 

prejuízo, 
meu dinheiro

acabou. Então eu 

procurei 

o Pompeu de Souza, 
que

dirigia a redação do Diário Carioca. Era uma figura

maravilhosa, um defensor intransigente 
da libera-

ção 
do Rio 

quarenta graus. 

Ele fez um teste comigo,

ali, na hora, e me deu emprego de copidesque. De-

pois 

do Diário Carioca eu fui 

para 
o Jornal do Brasil.

Ao todo, no Rio, foram dez anos de 

jornalismo.

RL 

- 

Voltando ao Rio 

quarenta graus, 

o 

que 
alega-

vam 

para proibir 

o filme?

NPS 

- 

Estávamos em 

plena 
Guerra Fria, achavam

que 

a fita era comunista, 

pois 
tinha cenas de favela,

mostrava as contradições de classes etc. Na verda-

de era bastante maniqueísta, 

por 

influência dos ro-

mances do Jorge Amado 

que 
eu lia na época, como

Jubiabá e Capitães da areia. Foi engraçado 

porque,

antes de o filme ser 

proibido, 
o dono do laboratório

me 

perguntou 

se eu tinha distribuidor. 
Eu disse 

que

não, então ele chamou o 

gerente 
da Columbia, 

que

era uma distribuidora 
americana, e o cara aceitou

distribuir o filme. Depois alguém foi avisar ao chefe

de 

polícia que 
o filme era comunista, e ele 

proibiu

o filme sem sequer vê-lo. O 

gerente 

da Columbia,

Mr. Katz, coitado, também teve 

problemas. 

"Como
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é 

que 
um americano apoiava um^filme comunista?"

Ele 

passou 
a ser investigado 

pelo 

FBI.

RL 
— 

Durante o tempo em 

que 

o Rio 

quarenta graus

esteve censurado ninguém viu o filme?

NPS 
— 

Chegou a ser exibido na Bahia, onde o 

go-

verno 
era do PSD, favorável à candidatura do Jusce-

lino. Houve sessões esporádicas ou clandestinas em

Minas Gerais, Rio, Niterói e Porto Alegre. Outro

dia, na Associação 
Brasileira de Imprensa, estava

relembrando 
uma sessão 

que 

organizamos lá. Para

disfarçar, 
cada um entrou com uma lata do filme es-

condida. 
O auditório 

estava cheio, com a 

presença

de intelectuais 
e tudo, 

quando 
de repente baixa a

polícia. 
Os agentes coagiram o 

presidente 

da ABI,

que 
era o Herbert 

Moses: 

"Não 

pode 

exibir!" O che-

fe da 

polícia queria queimar 
o filme, foi uma loucu-

ra. Agora, o fato é 

que 
toda aquela 

proibição 

aca-

bou funcionando 
como campanha 

publicitária. 

Rio

quarenta 
graus ganhou 

uma 

porção 

de 

prêmios: 

no

Festival 
do Distrito Federal, depois um festival em

Paris 
e outro na antiga Tchecoslováquia. Enfim, fez

carreira.

RL 
— 

O Rio 

quarenta 
graus, 

como sugere o 

próprio

titulo, não teria a ver com o impacto do calor cario-

ca vivenciado 

pela primeira 
vez 

por 

um 

paulista?

NPS 
— 

É verdade. 
Foi fruto de um olhar de fora. São

Paulo 
tinha 

favela, mas era horizontal e escondida.

Lá eu tinha 
uma vida bem convencional, saía, ia à

escola, 
voltava 

para 
casa sem ter essa visão. Cheguei

aqui 
e dei de cara com a favela! O carioca 

já 

estava

habituado, 

mas eu não. Mas naqueles tempos, bem

antes 
do tráfico, 

a favela era um espaço romântico,

semi-rural, 

não 
era como hoje...

RL 

— 

Rio 

quarenta graus 

e Rio zona norte são filmes

que 
o Sr. concebeu. 

Qual 

é a diferença entre fazer

o 

próprio 

filme e adaptar uma obra literária 

para

o cinema?

NPS 

— 

Adaptar é mais fácil, 

pois 

tudo 

já 

está resol-

vido 

pelo 

escritor. Já existe uma história, uma linha

de 

pensamento, 

você só 

precisa 

respeitar a obra. O

mais difícil é reproduzir no cinema o 

que 

o escritor

fez na literatura.

RL 

— 

Parece 

quase 
impossível, não?

NPS 

— 

Procura-se uma coisa equivalente. E como

uma tradução. O ideal é fazer com 

que 

o espectador

tenha a mesma reação 

que 

o leitor no 

plano 

dos sen-

timentos, no 

plano 

intelectual, em relação às cenas.

Não há método 

para 

isso, é espontâneo, não tem

método. No caso de Vidas secas, 

por 

exemplo. Era

preciso 

"vender 

o 

peixe" 

da cachorrinha Baleia, 

pois

os seus 

próprios pensamentos 

são narrados 

pelo

Graciliano. Como fazer isso? Aí, não há nenhuma

regra fixa...

RL 
- 

O Sr. disse numa entrevista 

que 

de certa for-

ma o Graciliano ajudava o cineasta, explicitando

nos 

próprios 
livros o método da criação, como se

desse a chave 

para 

transportá-los 

para 

a tela...

NPS 
— 

Ê verdade. Em Memórias do cárcere ele ex- 15

plica por que 
levou tanto tempo editando ou escre-

vendo suas memórias. Logo no início do livro, vai

estabelecendo 
o seu método. Parece 

que 

ele combi-

na de antemão com o leitor como é 

que 

o livro vai

ser construído...

REVISTA DO
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RL 

— 

E isso ajuda na hora de fazer o filme...

NPS 

- 

Claro, dá a idéia do tom. O livro é na 

pri-

meira 

pessoa 

e a câmera é essencialmente na terceira

pessoa. 

É muito difícil manter uma câmera, durante o

tempo todo, em 

posição 

subjetiva. O filme fica burro,

fica tolo. Voz off Vira um discurso 
que 

deixa de ser

cinema. No caso do Memórias, o 

próprio 

Graciliano

dá a dica. Ele diz mais ou menos assim: 

"Vou 

contar

tudo o 

que 

aconteceu. Mas como 

perdi 

os 

papéis, 

as

anotações, tenho 
que 

trabalhar com minha memória.

Vivi todos os episódios com outras 

pessoas, que 

têm

suas memórias e 

poderão 

interpretá-los de outra for-

ma. Sou obrigado a usar este 

pronome 

antipático da

primeira pessoa 

singular, mas 

prometo que 

vou me es-

conder atrás dele 

para 

melhor observar o outro." E o

filme é assim mesmo: o Carlos Vereza, 

que 

representa

o Graciliano, está todo o tempo em cena, e as coisas

acontecem ao lado dele. A câmera 

passa 

a ser escudada

na figura concreta, física, do Graciliano.

RL 

- 

E 

para 

filmar Vidas secas, como foi?

NPS 

- 

Foi diferente, Vidas secas é na terceira 

pessoa.

Graciliano era de uma família de fazendeiros, nun-

ca foi 

"cabra', 

mas tinha uma relação de solidariedade

com o 

"cabra". 

Da mesma forma 

que 

em São Bernardo

ele contou a história do Paulo Honório, um latifundi-

ário 

poderoso, 

com toda uma trajetória de bandida-

gem, 

apropriações e violência, em Vidas secas ele conta

a história do 

"cabra". 

Mas aí não 

pode 

ser na 

primeira

pessoa, 

ele conta do lado de fora. Mesmo assim, há a

onipresença da câmera, ela vai até à cabeça da Baleia,

vê o 

que 

a cadela está 

pensando...

RL 

— 

Uma cena 

que 

impressionou no filme é aquela

que 

a cachorrinha Baleia 

"protagonizou". 

Como foi

feita?

NPS 

— 

Um 

pouco 

de ilusão... um fio de náilon, 

que

a fazia mancar, e um 

pouco 

de catchup imitando

sangue. A seqüência da Baleia eu levei 

quase 

uma

semana inteira 

para 

filmar. 

Quando 

chegava depois

de duas, três horas da tarde, a luz do sol estava in-

clinada e era a luz ideal 

para 

a cena. Eu filmava ou-

tras coisas de manhã e depois, 

quando 

as 

pessoas

arrumavam tudo e iam embora, eu ficava sozinho

com ela. Aquele silêncio, só tinha o barulho da câ-

mera, mas a Baleia 
já 

estava acostumada e não li-

gava. 

Gastamos filme, mas conseguimos um efeito

muito bom.

RL 

- 

E a morte da Baleia, como fizeram?

NPS 

- 

Ah, não houve truque, foi só ficar esperando

até ela dormir...

RL 

— 

Essa cena foi tão real 

que provocou protestos,

não?

NPS 

- 

Isso foi no Festival de Cannes, em 1964. Vi-

das secas foi um dos 

primeiros 

filmes a serem exibi-

dos. Uma mulher da sociedade 

protetora 

dos ani-

mais francesa 
denunciou 

que 

um cineasta brasileiro

matara um cachorro 
para 

fazer um filme e isso era

um absurdo, 
uma coisa intolerável. Saiu no 

jornal,

até aqui no Brasil. Então a Air France ofereceu uma

passagem 
para 

levar a Baleia 

para 

Cannes, a fim de

provar 
que 

ela estava viva. Foram tiradas várias fo-

tos. Foi um sucesso. O filme acabou 

premiado 

na

mostra 
paralela.
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RL 
— 

Jorge Amado e Nelson Rodrigues chegaram a

ver os filmes 

que 
o Sr. fez inspirados na obra deles.

Eles 

gostaram?

NPS 
- 

Nelson Rodrigues 

gostou 

do Boca de ouro.

Ele encontrou comigo e disse: 

"Ô 

xará, você 

purita-

nizou a minha obra." E eu respondi: 

"Mas 

está tudo

lá, Nelson." 
Ele reclamou um 

pouco 

mas 

gostou.

Jorge 
Amado 

gostou 

de Tenda de milagres. Aliás, eu

tinha 
uma relação de amizade muito boa com o Jor-

ge, 
ele era uma espécie de 

padrinho para 

mim. Da

obra dele, também fiz Jubiabá.

RL 
— 

No seu discurso de 

posse 

na ABL o Sr. disse

que 
muitos escritores 

pensavam 

filmicamente...

- 

Ah, sim, de certa forma eles anteciparam o

cinema. 
Vários ensaístas 

já 

escreveram sobre isso.

A Eneida, 
de Virgílio, e a Odisséia, do Homero, 

por

exemplo, 
são cinema 

puro. 

Uma vez o Alberto da

Costa 
e Silva disse a mesma coisa sobre O navio

negreiro. 
O Castro Alves vê o navio de cima, como

se fosse 

pelos 
olhos de um albatroz, e depois vai se

aproximando, 
é o mesmo efeito do zoom...

~ 

Existe alguma 
obra 

que 

o Sr. ainda 

pretenda

levar 

para 
as telas?

NPS 
~ 

A Odisséia, 

que já 

citei. Adoraria filmá-la.

RL 
- 

O curioso 
é 

que 
o Sr. não se interessa apenas

por 
ficção. 

Fez também 
dois filmes baseados em en-

saios: 
Casa 

grande 
& senzala e Raízes do Brasil...

NPS 
- 

É, eu filmo 
as obras de 

que 

eu 

gosto, pode

ser um 
conto, 

um romance 
e até mesmo um ensaio.

O Raízes 
do Brasil 

foi uma homenagem 

que prestei

ao Séi 

gio 
Buarque 

de Holanda. Acabou resultando

em dois filmes, um enfocando a família, e outro a

sua obra. No caso do Gilberto Freyre, sâo 

quatro

filmes, feitos 

para 

a GNT. O 

primeiro 

é um 

pouco

biográfico, 

praticamente 

a 

genealogia 

do livro, tudo

contado 

pelo 

Edson Nery, 

que 

foi amigo de Gilber-

to. O segundo episódio é sobre o índio, o terceiro

sobre o colonizador 

português 

e o último sobre o

negro. A coleção vai sair em DVD agora.

RL 

— 

O Sr. se interessa muito também 

pela questão

da língua 

portuguesa. 

Podia falar um 

pouco 

sobre

isso, englobando sua experiência em Brasília e a

atual, aqui na Academia?

NPS 

— 

A experiência em Brasília foi uma investi-

gação 

filológica, orientada 

pelo 

Nelson Rossi, um

professor 

baiano de lingüística. Ele fez naquela

época, anos 60, o Atlas dos 

falares 

baianos. O Rossi

fazia 

parte, 

na Universidade de Brasília, do 

grupo

do Darcy Ribeiro, 

que 

havia escalado alguns 

pro-

fessores de alto nível 

para 

esse trabalho. Mas eu fui

para 

a UNB depois, convidado 

pelo 

Pompeu de Sou-

za, 

para 

fundar o Instituto de Comunicação Social,

com curso de cinema, 

junto 

com o Paulo Emílio

Sales Gomes.

RL 

— 

E aí se associou ao Rossi...

NPS 

— 

E, o filme 

que 

orientei, Fala Brasília, visava

mostrar a diversidade lingüística do 

país, 

como o

português 

é falado 

pela população. 

O Nelson Rossi 17

achou no começo 

que 

seria mais fácil fazer o filme

no Congresso Nacional, mas depois constatamos

que 

lá 

já 

havia um 

princípio 

de uniformização dos

falares. Aí decidimos ouvir as 

pessoas 

na rodoviária,

nas ruas da cidade, e acabou ficando um trabalho

bem interessante...

REVISTA DO
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RL 

- 

Qual 

a diferença entre aquele 

projeto 

e este

mais recente, na ABL?

NPS 

- 

O documentário 

que 

fiz aqui na ABL se cha-

ma Português, a língua do Brasil, e faz 

parte 

de um

projeto 

bem maior, cujo 

planejamento geral 

está

a cargo do acadêmico Domício Proença Filho. Eu

ouvi 

para 

o filme 18 acadêmicos, 
que 

evidente-

mente têm um nível de compromisso elevadíssi-

mo com a língua 

portuguesa. 

Ao contrário do 

que

mostrei em Fala Brasília, aqui 

prevalece 

o códi-

go 

erudito. A 

partir 

deste 

primeiro 

filme serão

feitos outros, mas eu não 

poderei 

dirigi-los, 

pois

estou envolvido agora com o documentário sobre

o Tom Jobim.

II I
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RL 

— 

Podia falar um 

pouco 

sobre esse trabalho?

NPS 

— 

Na realidade, nem comecei ainda. Estáva-
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no 

processo 

de captação de recursos, 
que 

é demo-

rado. Só agora é 

que 

o dinheiro está sendo liberado e

deve começar a 

produção, pela 

Regina Filmes, 

que 

é a

minha 

produtora. 

Terá a mesma estrutura de Raízes

do Brasil. O roteiro do filme sobre Sérgio Buarque de

Holanda foi feito com a ajuda da Miúcha, filha dele.

Neste filme sobre o Tom Jobim, o retrato afetivo do

compositor ficará a cargo de três mulheres. O 

primei-

ro relato é da irmã dele, a escritora Helena Jobim. Na

segunda 
parte 

vem o depoimento da Teresa, 

primeira

mulher do Tom, 
que 

o acompanhou na 

juventude. 

O

terceiro ato, digamos assim, a fase do Tom ecológi-

co, será contado 

pela 

Ana Jobim, sua segunda mulher.

Na música, vamos desenvolver os temas 

preferidos 

do

Tom: a terra, a mulher etc.

RL 

- 

O Sr. completará 80 anos em outubro 

próxi-

mo. Há alguma comemoração 
programada?

NPS 

- 

Estamos fazendo, com o 

patrocínio 
da Petro-

bras, a restauração de todos os meus filmes. Já fo-

ram restaurados 
nove. Como são 18 ao todo, faltam,

portanto, 

ainda nove. Cinco filmes 

já 

estão 

prontos:

Quem 

é Beta, uma ficção científica; Insônia, fita iné-

dita reunindo três contos do Graciliano, sendo um

deles, O ladrão, filmado 

por 

mim; Fome de amor, com

Leila Diniz, Irene Estefânia, Arduíno Colasanti e

Paulo Porto; Mandacaru vermelho e El Justicero, este

baseado num livro de João Bethencourt. Todos es-

ses filmes serão exibidos, festivamente, no cinema

Odeon, no Rio. Será a minha maneira de comemo-

rar os 80 anos. •

fii



Machado e Graciliano

no cinema

Cláudio Murilo Leal

A transformação de uma obra de ficção, roman- outra, mas um andamento 
paralelo 

nas diferentes

ce, conto, ou mesmo um 

poema 

em filme tem sido formas e fórmulas de narração,

uma experiência brasileira vitoriosa a 

partir 

do O cinema trabalha com a imagem, dirigida ao

Cinema 
Novo. Consideramos 

que 

o termo 

"adapta- seu 

destinatário: o espectador; a literatura investe

ção", 
tout court, não abarca a riqueza do trabalho dos na imaginação do leitor. O leitor é 

participativo, 

cria

cineastas 
marcados 

pela 

vocação da originalidade, uma visualização 

pessoal 

e única ao correr de sua

No entanto, a transposição do literário 
para 

a tela leitura. Dois leitores não 

"vêem" 

a mesma decora-

sempre implica a eleição entre caminhos teóricos ção de um aposento descrito 
por 

Balzac. O especta-

práticos 
opostos 

que privilegiam 

ou a concepção dor é um ser mais votado à 

passividade, 

submetido

os métodos da literalidade ou os da transcriação. ao 

poder 

incontestável da imagem, às entonações

a mesma decisão 

prévia que 

enfrenta um tradutor das vozes dos diálogos, à sugestiva trilha musical,

literário 
diante de um 

poema 

ou de um romance: Mas, terminado o filme, apagada a tela, o especta-

tradução 
ipsis verbis ou recriação do original. Na dor 

pode 

reelaborar o 
que 

viu, recriando mental-

passagem da escrita discursiva, linear, temporal, mente as cenas do filme.

para 
a linguagem 

cinematográfica, o mecanismo Entre o romance, o conto e o cinema há a inter-

de transposição 
torna-se complexo numa operação mediação do roteiro, 

que 

aponta, como as faces de

que 
poderíamos denominar de 

"transliteranema": Janus, 

para 

duas direções: a escrita 

primeira, 

matriz,

transcrição 

do livro 

para 

o cinema. Neste caso, da inspiradora, e as indicações objetivas 
para 

a filma-

letra 

para 
a tela, as duas formas de expressão ar- gem, 

que ganharão 

independência no 

produto 

final:

tística 
utilizam 

linguagens 
diversas, claro, e autô- o filme.

nomas, 
isto 

é, não 
há uma subordinação 

de uma a O diálogo das linguagens 

(a 

escrita e a visual)
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obedece a 

poucas 

normas e muitos truques. O enre-

do, condicionado às limitações impostas 

pelos 

ele-

mentos significantes, usa de todos os recursos 

para

fluir sem tropeços tanto no desenvolvimento do

romance como no da 

película. 

A ação não traz 

pro-

blemas 

para 

o narrador: 

para 

ser lida ou vista a ação

não deixa ninguém entediado. Já as considerações,

explicações, 

pensamentos 

simples ou filosóficos do

narrador, a sua voz interior, são muitas vezes apre-

sentados em off, ou através da fala de um 

persona-

gem 

observador da cena dramática, ocupando, 
por

exemplo, um campo da tela. E o caso de Brás Cubas,

póstumo 

e velho, na interpretação de Reginaldo Fa-

rias, em Memórias Póstumas, 
que 

oraliza o texto de

Machado de Assis 
quando, 

na instância literária,

o narrador do romance toma 

para 

si o monólogo

das suas elucubrações, das irônicas tiradas filosó-

ficas, das abstrações do 

pensamento, que 

a câmera

não capta objetivamente. A técnica cinematográfica

do 

jlash-back 

encontra a sua equivalência no estilo

ziguezague, dos bêbados, assim denominado 

pelo

próprio 

Machado 
para 

definir as idas e vindas no

andamento de suas estórias.

No excelente filme de André Klotezl, Memó-

rias 

póstumas, 

o delírio de Brás Cubas é apresen-

tado 

plasticamente 

através de um viés surrealista

avant la lettre, de forma 

paródica, 

com a utilização

de efeitos especiais. Brás Cubas narra as suas trans-

formações, 

primeiro 

como um barbeiro chinês, em

seguida na Suma teológica de São Tomás. Depois, a

cavalgada no hipopótamo 

que 

o levará à origem dos

séculos e, finalmente, o encontro com a figura 

gi-

gantesca 

da Natureza ou Pandora. Uma simbólica

enumeração caótica 
que plasticamepte 

mostrava,

mas não explicava, através do desfile acelerado dos

séculos, um 

possível 

sentido da Vida e da Morte.

As caricatas alegorias, atravessando furiosamente o

Tempo, desfazem-se no despertar do 

personagem

que 

vê seu 

gato 

brincando com uma bola de 

papel,

outra representação simbólica, oposta ao caos ante-

rior. Nada mais doméstico do 

que 

um 

gato, 

caseiro,

aos 

pés 

do seu dono. O delírio dos séculos se esfuma

num minuto de 

paz 

cotidiana.

No romance Memórias 

póstumas 

de Brás Cubas, o

capítulo intitulado 

"O 

delírio" 

pode 

ser considera-

do como uma digressão filosófica e metafórica 

que

se enriquece com uma cética visão do mundo. Não

acrescenta elementos funcionais ao enredo; 

já 

no

filme, a mudança do tratamento visual constitui um

parêntesis 

no fluxo da narração. Sem uma intenção

de representação mimética, as artes dialogam.

A visão descritiva do Rio de Janeiro do século

XIX não é reproduzida através de tomadas 

pano-

râmicas da 

paisagem 

e da configuração urbana mo-

derna. Inteligentemente, são filmadas 

gravuras 

de

época, utilizadas como mais um elemento de comu-

nicação, ao sugerir um 

passado 

mágico 

pontilhado

de águas, montanhas, brigues e caravelas ancorados

na 

plácida 

baía da Guanabara.

No intervalo da apresentação de uma ópera, da-

mas e cavalheiros em trajes a rigor são desnudados

pela 

imaginação de Brás Cubas. Aí, a imagem e a

fantasia unem-se com humor numa sátira filosófica.

Segundo Machado, a nudez habitual tenderia a em-

botar os sentidos e a retardar os sexos, ao 

passo que

o vestuário, negaceando a natureza, aguça e atrai as

vontades. As considerações de Brás Cubas sobre a

nudez são mantidas na 

película, 
mas enriquecidas

com a visão da 

platéia 

seminua. Sem apelação à vul-

garidade, 

a cena é um achado de irônica 

picardia.

Um infinito manual de 

procedimentos poderia

ser elaborado, relacionando as técnicas utilizadas

nesta 

parceria 

de linguagens.

No filme intitulado Dom, inspirada no roman-
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ce Dom Casmurro, uma atualização libérrima, mas de 

"transformar 

um livro em filme, o 

que 

significa

muito bem equacionada, é obtida 

pelo 

diretor Mo- recriar o universo do autor em outra forma de ex-

acyr Góes. Da ficção machadiana foram transpostos pressão", escreve Avellar:

o fascínio infantil de Bentinho 

por 

Capitu, o ciúme

que 
contaminou a relação do casal, a desconfiança O 

que 

Nelson 

faz 

a 

partir 

de Graciliano é uma

da 

paternidade. 
A relação entre Capitu e Benti- livre invenção de imagens cinematográficas a

nho, no âmbito da memória, também filmada com partir da leitura e compreensão do texto, é um

a utilização 
do 

fiash 

back, mantém um estreito elo modo de 

prosseguir 

e ampliar a 

fruição 

do tex-

de comovente lirismo entre o romance e a 

película. to. 

Invenção livre e em 

perfeita 

sintonia com o

Outro vínculo importante é a manutenção, no filme, romance 

porque 

a relação entre a literatura e o

através 
da visão subjetiva de Bentinho, do suposto cinema 

(como qualquer 

relação viva entre duas

triângulo 
amoroso. Consagra-se, assim, o eterno diferentes 

formas 

de arte) só se realiza 

quando

drama deste romance de Machado de Assis: o fan- uma estimula e desafia a outra a se 

fazer por 

si

tasma da Dúvida. própria.

A ambientação 
sob o signo da contempora-

neidade 
insere no roteiro 

giroscópios 

da 

polícia, No 

início de Vidas secas, a desértica aridez da

biquíni, 

ponte 
aérea e exame de DNA. Mas nada caatinga somente 

poderia 

ser transmitida visual-

disso 
tira de foco do irresolvido núcleo dramático mente em 

preto 

e branco. Os agradáveis efeitos da

machadiano 
baseado no ciúme e na dúvida. O rotei- tecnicolorização retirariam o 

pungente 

dramatismo

ro, também de Moacyr Góes, desenrolando a ação da dolorosa marcha dos retirantes; a areia branca,

em nosso tempo, capta modernos cenários e diálo- o alumbramento do sol inclemente 
que 

cega 

perso-

gos 
expressos nas falas de hoje mas mantém-se fiel nagens e espectadores, os 

galhos 

esturricados, 

gra-

ao espírito 
e à essência do romance de Machado, vetos como rabiscos negros na 

paisagem 

clara e, no

Dom revela 
os acertos da escolha da uma linha de alto da tela, o céu ofuscante. Estamos entontecidos

ação comprometida 
com a 

práxis 

modernizante. Os e hipnotizados: a monótona latomia do carro de

frutos 
dessa audaciosa experiência redundaram em boi adormece os sentidos, sonambuliza o cansaço,

uma 
bem realizada obra cinematográfica. transforma em efígies os rostos humanos 

paralisa-

Quando 
a trama livresca 

ganha 

autonomia no dos. Somente a cachorra Baleia, antropomorfizada,

filme 
e a concepção 

paralelística 

do cineasta 
preser- não 

esmorece o ânimo. Ela, otimista, movida 

pelo

va 
a originalidade 

criativa de ambas as expressões instinto, representa a esperança de melhores dias 
21

artísticas, 
acontece 

o milagre da excepcional 
mon- para todos.

tagem 
de Vidas 

Secas, sob a direção de Nelson Pe- Ao encontrar um casebre onde abrigar-se, a

reira 
dos Santos. família não vê o fim da sua via crucis. Um 

patrão

O 
melhor 

livro escrito sobre o tema 

"cinema 

desonesto, um 

policial 
arrogante, uma vida sempre

literatura 

no Brasil" 
é o recém 

publicado 

O chão da adversa coloca os 

(sobre)viventes, 

no final do filme,

palavra, 
do ensaísta, 

crítico e 

professor 

José Carlos novamente em marcha, em fuga em direção a um 

revistado

Avellar. 
Na 

profunda e seminal análise do fenômeno utópico horizonte. Nas últimas linhas do romance, 
LIVRO
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Graciliano Ramos deixa transparecer uma réstia de

esperança no coração dos 

personagens:

Iriam 

para 

diante, alcançariam, uma terra des-

conhecida. Fabiano estava contente e acreditava

nessa terra, 

porque 

não sabia como ela era nem

onde era. 

(...) 

E andavam 

para 

o sul, metidos na-

quele 

sonho. Uma cidade 

grande, 

cheia de 

pessoas

fortes. 

Os meninos em escolas, aprendendo coisas

difíceis e necessárias.

A luminosidade é o elemento imaterial 
que 

ba-

nha os cenários de uma nitidez 

primitiva, 

de uma

realidade sem mistérios, de uma exposição sem dis-

farces da miséria humana e da áspera natureza: um

mundo antes da civilização.

O sol escaldante 

projeta 

sobre a 

paisagem 

seca

o brilho intenso e sem matizes da implacável foto-

grafia. 

Um ar rarefeito sufoca o espectador. Os 

per-

sonagens, animalizados, 
pouco 

falam, o vestuário é

essencial e os sapatos instrumentos de tortura. A

água e a comida sempre escassas. Os rostos estáti-

cos não revelam sentimento 
algum: nem dor, nem

angústia. Há uma aceitação 
dos sofrimentos: a seca,

a surra na cadeia, a fome, a maldade do Outro. O

inferno é o Outro, escreveu Sartre.

Os bichos morrem, os homens-bicho resistem.

Talvez haja esperança em suas almas empederni-

das, empedradas como o chão de terra branca, ce-

nário branco de luz. Branco e 

preto, 

único e avaro

cromatismo 
que 

o livro sugere, 
que 

o filme mostra.

Nelson Pereira dos Santos brilhantemente con-

seguiu a realização de um difícil reconto transfigu-

rado, 

que 

é a 

passagem 

da estória do romance 

para

o cinema, sem 

perda 

da sua substância dramática.

Sob sua direção, Vidas secas ultrapassa as 

pedagógi-

cas limitações teóricas, as exegeses estilísticas 
que

tentam explicar a confluência das duas linguagens.

Os termos 

"adaptado 

de", 

"inspirado 

em", 

"baseado

em" 

por 

si só não explicam o mistério da criação de

um filme como Vidas secas, igual e diferente do livro

de onde 

proveio. 

Duas obras-primas siamesamente

ligadas 

pelo 

enredo, 
personagens 

e cenários, mas

independentes no tratamento das narrações, cada

uma subordinada a seus específicos suportes.

Os filmes Memórias 

póstumas, 

Dom e Vidas secas

superaram as dificuldades de uma tradução hetero-

lingüística e construíram, respeitando a indepen-

dência de ambas manifestações artísticas 

- 

literatu-

ra e cinema 

- 

obras 

que 

valem 

por 

si 

próprias. 

®
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No tempo dos 

"falantes 

e

cantantes": 
a literatura no
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Jurandyr 
Noronha

A 

pré-história 
do cinema brasileiro, 

quando 

Os 21 anos de 

"silenciosos" 

feitos no Brasil, com

aprendizes 
de cinéfilos 

preferiam 

assistir a filmes 153 

produções 

de ficção 

(não 

computados os do-

vindos 
da França e Itália, chegou-nos, mesmo as- cumentários), revelam a transposição de 29 obras

sim, bem mais completa do 

que 

os 

primórdios 

das literárias 

para 

a tela. Comparando com outras cine-

nossas 

produções 
sonoras. matografias contemporâneas, como as da França e

Isso aconteceu 

quase que por 

milagre. Na Euro- dos Estados Unidos, o aproveitamento de trabalhos

pa, 
houve desde sempre a 

preocupação 

de 

preservar de 

romancistas e contistas, aqui, é numericamente

documentos 

que 
nos falam dos experimentos 

pionei- maior. 

Críticos e teóricos estrangeiros, ao assistirem

ros de Georges Méliès. Nos Estados Unidos, manteve- trabalhos de épocas tão recuadas, surpreendem-se

se viva a obra e a inquietação de David Warck Griffith, hoje com a 

pujante 

mostra da cultura brasileira na-

que 
criou as regras de uma 

gramática 

cinematográfi- quele 

período.

ca. No Brasil, vem de longe o descaso 

pela 

memória, o Os 

primeiros 

metros de negativo no interior de

desleixo 
de uma sociedade com todos os ranços de um uma câmera cinematográfica correram, 

pela pri-

colonialismo 

cultural ainda 

persistente. meira 

vez no Brasil, segundo descreve O Paiz, do

Era 

"chic" 

menosprezar tudo o 

que 

fosse Rio de Janeiro, no dia 19 de 

junho 

de 1898. Alfon-

nacional, 

apontando 
os defeitos e subestimando 

as so Segreto, chegando da Europa, filmara cenas da

qualidades do 

que 
se fazia 

por 

aqui. No assunto de Baía de Guanabara e 

paisagens 

da cidade. O cinema

que 
tratamos, 

o cinema silencioso, o confronto se brasileiro nascia, assim, com um documentário. E

dava 
com 

a técnica 
das 

produções 

estrangeiras, 
re- foi fazendo documentários 

que 

os 

pioneiros 

desbra-

finadas 

para 
a época, 

e os recursos 

"arco 

e flecha" de varam os mistérios do cinema na sua fase heróica,

que 
então 

dispúnhamos. pouco 
se aventurando nos filmes de ficção.
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Somente em 1908 vamos encontrar uma refe-

rência à nossa literatura: O 

guarany, 

em sua 

primei-

ra versão. E curioso 

que 
o romance de José de Alen-

car haja sido 

produzido 

nada menos 

que 
oito vezes

no tempo do cinema silencioso.

Nesta 

primeira 
fase, anotamos a influência dos

"falantes 

e cantantes", conforme a denominação da

imprensa. Eram 

películas 

sem nenhuma 

gravação

especial. Músicos, atores e atrizes atuavam atrás de

uma tela transparente, de maneira 

que 

lhes fosse

possível 

ver o 

que 

deviam dublar.

Era empregada toda uma 

parafernália para 

a

produção 
de ruídos. O elenco costumava usar enor-

mes megafones, esgoelando-se 

para que 
suas vozes

chegassem às últimas filas do recinto. Lembre-se

que 

as maiores casas exibidoras da época 

possuíam

entre 200 e 300 lugares, no máximo. Os 

"falantes 

e

cantantes" foram um fenômeno brasileiro, rarissima-

mente encontrado na cinematografia estrangeira.

Em seguida, a relação dos filmes silenciosos ba-

seados em obras literárias brasileiras:
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O 
guarany, 

1920.

No interior do castelo-fortaleza, da esquerda 
para 

a direita, Abgail Maia, no 
papel 

de Cecy; Pedro Dias, como Pery;

Josephina Barco, como a matriarca e João de Deus, também diretor, como D. Antonio de Mariz.



No tempo dos 

"falantes 

e cantantes": a literatura no cinema mudo 
| 
Jurandyr Noronha1

«d:

O 
guarany, 1916.

Início da magnífica seqüência final com Amanda Maucery e

Tácito de Souza.

O 

guarany

Produção 
de Willian e Cia 

(Willian 

Auler do Rio),

baseada 
na ária 

"Canção 

do Aventureiro", da ópera

de Carlos Gomes.

Cantores: 
Antonio Cataldi e Santiago Pepe.

Lançamento 
no Cinema Rio Branco, no Rio de

Janeiro, 
a 24 de agosto de 1908.

Os 

guaranys

Ciclo do Rio de Janeiro, RJ.

Os 

guaranys, 
no 

plural, 
e com direito a todas as li-

berdades 
no roteiro, data também de 1908. Este

falante 
e cantante" 

foi uma 

produção 

de Alberto

Botelho, 

que 
também 

atuou como operador de câ-

mera. 
Direção 

de Benjamin de Oliveira. Além do

trecho 
cantado, 

havia ainda momentos de 

pantomi-

ma circense 
tal como era representada no 

picadeiro,

com 
a 

participação dos artistas do Circo Spinelli.

Segundo 

o Jornal 
do Brasil de 7 de setembro de

1908, 
nas 

representações 
circenses a 

pantomima

começava 

com 
o deslumbrante 

prólogo 

A Primei-

ra 
Missa 

no Brasil"', 
e terminava 

"com 

a esplendida

apotheose 

A Fuga 
de Pery com Cecy". Ainda se-

gundo 

o noticiário da época, o ator negro Benjamin

de Oliveira representava maquiado 

para parecer 

um

índio. No lançamento no Cinema Palace, no Rio de

Janeiro, a 14 de setembro de 1908, uma 

grande 

or-

questra, 

regida 

pelo 

maestro Martinez Grou, exe-

cutou trechos de ópera de Carlos Gomes.

Produção da Photo Cinematographia, do Rio de

Janeiro.

Operador de câmera: Antonio Leal.

Elenco: Benjamin de Oliveira e Inez Grizeta.

O 

guarany

Ciclo de São Paulo, SR

Esta terceira versão é de 1911. Com trechos da

música de Carlos Gomes, dizia a 

publicidade que

"a 

partitura 

havia sofrido ligeiros cortes, apenas os

indispensáveis 

para 

organizar o filme, cujo desdo-

bramento não 

poderia 

ter a duração de toda a ópe-

ra". Uma orquestra com 30 

professores 

de música

e um elenco de 

pelo 

menos 

quatro 

atores atuaram

na estréia. Subentende-se 

que 

seria um 

"falante 

e

cantante", e em longa-metragem.

Lançamento no Cinema São Pedro, no Rio de

Janeiro, a 18 de abril de 1911.

Operador de câmera: Raphael Giannini.

Regente: Costa Júnior.

Elenco: Athos Sante, Ângelo Brunetti, Malta e

Laura Russomano.

O 

guarany

Ciclo de Barbacena, MG.

O município de Barbacena 

(MG) 

se inclui, com essa

produção, 

na filmografia baseada em O 

guarani, 

de

José de Alencar. O 

jornal 

Cidade de Barbacena, de

5 de outubro de 1912, noticiou o filme. Escondido

na Mantiqueira, o 

grande 

Paulo Cianelli Benedetti

também 

participava 
da saga dos 

primeiros 

tempos

do cinema brasileiro, fazendo, em época tão recuada,
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experimentos com 

que 

tanto o seduzia: o som.

A 

produção 

era baseada mais na ópera de Carlos

Gomes do 

que 

no romance. O filme foi anunciado

juntamente 

com outros dois: Filme especialmente

organizado 

para 

demonstração da cinemetrophonia e

Canção 

popular.

O 

guarany

Ciclo de Pelotas, RS.

Versão inacabada, interrompida 

pelo 

não forneci-

mento de 

película 

virgem com o início da Primeira

Grande Guerra.

Teria sido uma 

produção 

de 1914, com direção de

Francisco Santos.

O 

guarany

Ciclo de São Paulo, SP.

Vittorio Capellaro, 

que 

vinha de trabalhos anterio-

res, inclusive comerciais, fora 

galã 

da famosa Com-

panhia 

Teatral Eleonora Duse. Apaixonando-se

por 

uma brasileira, após uma temporada na capital

paulista 

não retornou à Itália. Capellaro se apaixo-

nou também 

pela 

nossa literatura, em especial 

pela

"escola 

indianista" a 

que 

se associa José de Alencar,

como 

pode 

ser observado num breve exame da sua

filmografia.

Destaca-se nesta sexta versão, de 1916, o seu tempo

de 

projeção: 

135 minutos, contrastando com as me-

tragens muito menores de então.

Lançamentos no Cinema Pathé, em São Paulo, a 05

dejunho de 1916.

Diretor: Vittorio Capellaro.

O 

guarany

Ciclo do Mo de Janeiro, RJ.

Importante 

jornalista 

cinematográfico 

(entre 

ou-

tras reportagens filmara o marinheiro João Cân-

dido a bordo do encouraçado São Paulo), Alberto

Botelho teve sempre a atenção voltada 

para 

os fil-

mes de ficção. Neste caso, além da sua contribuição

técnica como operador de câmera, foi um dos finan-

ciadores desta sétima versão. Orquestra à frente do

proscênio, 

desde 

que 

não se tratava de um 

"falante 

e

cantante", 

gênero 

àquela altura 

já 

desaparecido.

Na estréia, regência do maestro Martinez Grau e

música de Carlos Gomes.

Lançamento no Cinema Odeon, no Rio de Janeiro,

em 1920.

Diretor: João de Deus.

Operador de câmera: Alberto Botelho.

Elenco: Josephina Barco, Carmen Botelho, João

de Deus, Pedro Dias, J. Figueiredo, Abigail Maia,

Albino Maia, Antonietta Olga e J. Silveira.

O 

guarany

Ciclo de São Paulo, SP.

Esta oitava e última versão é, sem dúvida, a mais

completa adaptação do livro 

para 

a tela. O argu-

mento e o roteiro técnico obedecem ao 

que 
foi es-

crito 

por 

José de Alencar. O romance entre o índio

Peri e a moça branca Ceei é tratado com sutileza,

nunca ficando esclarecido 
se é a lealdade ao fidalgo

amigo ou o amor 
que 

faz o herói exceder-se 

para

salvar a filha de D. Antônio de Mariz.

Trata-se de uma 

produção 

como nunca vista ante-

riormente no 

que 

diz respeito a roupas, adereços,

armas e cenários. 
Nas tomadas externas, arregi-

mentou-se 

grande 
quantidade 

de índios 

para 

as

cenas de batalha. É inesquecível, 

para 

os velhos

cinéfilos, a enchente do Rio Paquequer e a canoa

com Ceei e Peri, ingovernável, nas águas revoltas,

e desaparecendo, 
num 

plano 

muito distanciado, ao

infinito.

Lançamento no Cinema Capitólio, no Rio de

Janeiro, em 18 de outubro de 1926.
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Diretor: Vittorio Capellaro.

Assistente de câmera: Georgina Nodari.

Assistente de 

produção: 

Giuseppe Menichelli.

Operador 
de câmera: Vittorio Capellaro.

Elenco: 
G. Bichini, Vittorio Capellaro, Domenico

Cesarini, 
Margarida Collado, Amanda Maucery,

Armando 
Maucery, Giuseppe Menichelli, Pina

Montressore, 
Alves Moreyra, Giorgio Moro,

Ernesto 
Papine, Luigi Pianconi, Mário Piazzi e

Tácito 
de Souza.

Inocência

Ciclo 
de São Paulo, SP,

No caso de O 

guarani, 

um livro com muitas versões

cinematográficas, 
seguimos a cronologia dos filmes.

Agora vamos voltar um 

pouco 

no tempo, 

para 

1915,

com outros títulos. De novo, encontramos Vittorio

Capellaro dirigindo mais um 

grande 

clássico da li-

teratura, agora de autoria do Visconde de Taunay.

Lançamento no Cinema São Paulo, em São Paulo, a

18 de novembro de 1915.

Diretor: Vittorio Capellaro.

Argumentistas: Antonio Campos e Vittorio

Capellaro.

Operador de câmera: Antonio Campos.

Elenco: José Baptista Campos, Vittorio Capellaro,

Eduardo Cassoli, Eurico Fragalle e San tino Gian-

nastasio.

Filmagem 
em Campinas, 

nos anos 20. R 
E v , s t a d o

emprego 
simultâneo 

de duas câmeras, 
para 

maior 
precisão 

na montagem, T i \

mostra 
o cuidado 

com 

que 
trabalhavam os campineiros, L/l V Ivvv

oram 
os incríveis 

anos 
20 do cinema brasileiro.
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R moreninha

Ciclo Rio dé Janeiro, RJ.

Antonio Leal formara-se em cinema na França,

especializando-se como operador de câmera e labo-

ratorista num estágio muito avançado em relação ao

que 

faziam os nossos autodidatas. No entanto, como

diretor de longas, 

pode 

ser considerado um retrógra-

do. A moreninha, filme de 1915, baseado no romance de

Joaquim Manuel de Macedo, é teatro 

puro.

Depois dos ensinamentos de Griffith e após Luiz

Thomaz Reis ter feito closes e 

primeiros planos 

dos

rostos de índios, o 

que predomina 
no filme de Leal

é marcação, como se as cenas se 

passassem 

nos li-

mites estreitos de um 

palco. 

O 

personagem 

Fabrício

em apuros, chegada a Paquetá, 

jantar 

conversado, a

batalha do rochedo, o sarau, o 

primeiro 

domingo, o

segundo domingo, mau tempo, a esmeralda, o ca-

mafeu e o epílogo. Nisto se resume o filme. Muito

século XIX. E ainda letreiros com os títulos dos

quadros, 

antes dos trechos correspondentes. Pri-

meira exibição em São Paulo, em 

janeiro 

de 1917.

Diretor: Antonio Leal.
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Família Benedetti.

Paulo Benedetti foi uma figura mítica do cinema silencioso. Os Benedetti deixaram Barbacena, MG, e estão agora no histórico

casarão 
- 

laboratório e estúdio 
- 

da Rua Tavares, Bastos, 153, no Rio de Janeiro.
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Operador de câmera: Antonio Leal.

Elenco: Lydia Bottini e Oscar Soares.

Lucíola

Ciclo do Rio de Janeiro, RJ.

Baseado 
na obra de mesmo titulo, de José de

Alencar, nesta 

primeira 

versão de Lucíola, de 1916,

o filme teve ainda outro título: Perfil de mulher. O

diretor 
não apresentava 

credenciais anteriores. A

estrela, 
Aurora Fúlgida, apareceria, 12 anos mais

tarde, também na segunda versão. Antonio Leal

voltou 
a atuar, nessa 

produção, 

como operador de

câmera. 
Lançamento 

no Cinema Odeon, no Rio de

Janeiro, 
em 11 de dezembro de 1916.

Diretor: 
Francisco Magliari.

Diretor 
de Produção: Antonio Leal.

Operador 
de câmera: Antonio Leal.

Elenco: 
Aurora Fúlgida, Leonardo Loparete,

Francisco 
Magliari e Eduardo Maia.

Lucíola

Ciclo de São Paulo, SP.

O ano da refilmagem 
do romance, 1928, foi o mais

fecundo 
do cinema silencioso brasileiro, com 18 

pro-

duções. 
Conforme foi dito, Aurora Fúlgida aparece

novamente 
como a 

principal protagonista 

femini-

na. Digna 
de registro é a 

presença 

de Menotti Del

Pichia 
— 

intelectual 
famoso, reconhecido 

pelo 

valor

dos seus livros 
— 

como argumentista. Lamentavel-

mente, 
incidentes 

de copiagem e revelação fizeram

com 

que 
o filme não chegasse aos cinemas.

O 
Cruzeiro 

do Sul

Ciclo 
São 

Paulo, 
SP.

Em 
1917, 

Capellaro 
descobre Aluizio de Azevedo e

filma 
O mulato, 

com o titulo acima. 

Quando 

o livro

foi lançado, 

em 1881, 
o livro foi classificado de es-

candaloso 

pela 
sociedade 

preconceituosa 

da época.

Personagem titulo, Raimundo, o mulato, é filho de

um 

português 

com uma mestiça. Formara-se em

Direito em Lisboa, adquirindo maneiras educadas e

sempre manifestando interesse 

pela 

literatura e 

pela

arte. Pretende casar-se com Ana Rosa, 

que 

o ama, o

que 

não acontece devido ao 

preconceito 

racial.

Um dos maiores oponentes ao casal é o Cônego

Diogo, falso moralista, surpreendido em flagrante

de adultério com uma senhora casada. Ana Rosa

entrega-se a Raimundo e 

quase 

morre 

por 

causa

de um aborto. Ele é assassinado 

por 

Luiz Dias, um

cúmplice do Cônego Diogo. O criminoso não é des-

coberto e, 

passados 

alguns anos, Ana Rosa 

passa 

a

viver burguesmente com o 

próprio 

assassino, numa

trama bem ao 

gosto 

de Aluizio de Azevedo.

A destacar-se na 

produção 

uma audácia de Capella-

ro: filmou atores de cabeça 

para 

baixo, refletidos

nas águas de um lago. Os espectadores, não acostu-

mados a tal inovação, começaram a vaiar. Mas aos

poucos 
a câmera foi-se levantando e mostrando to-

dos em 

posições 

normais. Foi o bastante 

para que 

as

vaias se transformassem em aplausos.

Lançamento nos Cinemas Royal e Rio Branco, no

Rio de Janeiro, em março ou abril de 1917.

Diretor: Vittorio Capellaro.

Operador de câmera: Paulo Benedetti.

Elenco: Vittorio Capellaro e Georgina Marchiani.

A escrava Isaura

Ciclo de São Paulo, SP.

Baseado no romance homônimo de Bernardo Gui-

marães, esta 

primeira 

versão cinematográfica de A

escrava Isaura é de 1917. A 

personagem 

vive mais

como agregada 
do 

que 
como escrava numa fazenda

próxima 

a Campos, RJ. Sua tez é apenas morena e

foi educada como uma dama, tendo inclusive apren-

dido a tocar 

piano. 
Era tratada como filha 

pela 

mãe
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A escrava Isaura, 1929.

Seqüência do baile: ao centro Elisa Betty 
(Isaura), quando

Leôncio a apresenta como uma escrava não alforriada.

A escrava Isaura

Ciclo de São Paulo, SP.

Esta segunda versão, de 1929, tem uma 

produção 

cui-

dada e elenco selecionado com rigor. Apesar de tratar-

se de um 

"silencioso", 

o 

produtor 

e financiador Isaac

Saidenberg fez 

questão 

de uma 

partitura, 

composta

por 

Marcelo Guaicurus, 

para 

ser executada em todos

A escrava Isaura, 1929.

Celso Montenegro 
(Leôncio), 

Ruth Gentil 
(Malvina) 

e Elisa

Betty 
(Isaura) ao 

piano.

de seu 

patrão, 

o fazendeiro Leôncio. Este a ator-

menta, com insinuações 

para que 

ela se entregue,

ameaçando-a até com a senzala. Malvina, esposa de

Leôncio, de nada suspeita.

Desesperada, Isaura consegue fugir com o 

pai para

Recife, onde conhece Álvaro, 

jovem 

rico e, mais

que 

tudo, abolicionista e republicano. Apaixonam-

se, mas Leôncio consegue localizar os fugitivos e,

com a força da lei, traz Isaura de volta à fazenda.

Álvaro, inconsolável, investiga a vida do rival, des-

cobrindo inúmeros crimes Valendo-se dos títulos de

dívidas irregulares, faz com 

que 

as mesmas sejam

executadas, levando Leôncio à falência. Este, diante

do irremediável, suicida-se. Álvaro desposa Isaura,

libertando-a assim do cativeiro.

Sem notícias de término ou exibição.

Diretor: um desconhecido Tarquínio Garbini.

A escrava Isaura, 1929.

No estúdio 
que 

existiu no bairro da Barra Funda, em São

Paulo, SP, Ludovico Rossi na câmera; no outro canto, seu 
pai 

e

mestre, Gilberto Rossi. Ao centro, Marques Filho ensaia a atriz

Eliza Betty, assistido 
por 

Joaquim Canuto Mendes de Almeida.

os cinemas 
que 

exibissem o filme. Entre os integran-

tes da equipe aparece, como assistente de direção, Joa-

quim 

Canuto Mendes de Almeida, mais tarde autor do

livro Cinema contra cinema.

Direção: Marques Filho.

Assistentes de câmera: Carmo Nacarato e Alfredo

Roussy.

Assistentes de direção: Joaquim Canuto Mendes

de Almeida, Augusto Campos, Carmo Nacarato e

Alfredo Roussy.

Compositor: Marcelo Guaicurus.

Diretor de 

produção: 

Isaac Saidenberg.

¦HI
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Operadores 
de câmera: Gilberto Rossi, Ludovico

Rossi.

Roteirista: 
Antonio Marques.

Elenco: Felício Agnelo, Ronaldo de Alencar, Car-

los de Avellar, Amadeu Belluci, Elisa Betty, Emílio

Dumas, 
Ruth Gentil, Yolanda Gonçalves, Maria

Lúcia, Rodolpho Mayer, Celso Montenegro, Leão

Ribeiro, 
Alfredo Roussy, íris Thomas, Jacy Torres,

Amadeu 
Vidal e Isabel Williams.

Heróis 
brasileiros na Guerra

do Paraguai

Ciclo de São Paulo, SP.

Curiosa 

produção 
de uma certa Família Lambertini,

de São Paulo, 

que 
dava nome também a uma com-

panhia 
teatral. 

Viajava em turnês, com elenco fixo,

pelo 
interior 

do Estado. Coisas de 1917, ano em 

que

o filme foi feito. Heróis brasileiros na Guerra do Pa-

raguai 
foi lançado no Cinema Congresso, em São

Paulo, 
a 15 de outubro de 1917 e exibido também

com os títulos A Retirada da Laguna e A morte 

glorio-

sa do tenente Antônio João. Na verdade, o magnífico

relato do Visconde de Taunay nunca foi aproveita-

do no cinema em sua totalidade. Apenas momentos

esparsos foram filmados.

Operador de câmera: Antonio Campos.

Elenco: Achilles Lambertini, Argentina Lamberti-

ni, Dora Lambertini, Emma Lambertini, Luiza

Lambertini e Vittoria Lambertini.

Alma do Brasil

Ciclo de Campo Grande, MS.

Seqüência de fatos curiosos mostrando o 

que 

ocorre

a um 

jovem 

recruta em seus 

primeiros 

dias de ca-

serna. Em meio à sua 

preparação 

militar, aparece a

reconstituição da Retirada da Laguna, 

produzida 

e

filmada com base na obra de Visconde de Taunay.

Impressionam os momentos do sacrifício dos sol-

dados vitimados 

pelo 

cólera. Houve cuidado, digno

de registro, 

quanto 

aos armamentos e uniformes.

31
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Acampamento 

para as filmagens no alto sertao de Mato Grosso, ficava bem distante do 
ponto 

civilizado mais 
proximo.

Alma 
do Brasil, 

1932

Acampamento 

para as filmagens no alto sertão de Mato Grosso, ficava bem distante do 
ponto 

civilizado mais 
próximo.
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Primeira exibição no Cinema Santa Helena, em São Elenco: Egon Adolpho, Sátiro de Almeida,

Paulo, a 13 de fevereiro de 1933. Amadeu Amaral, Antonio Cândido, 
Conceição

Diretor: Libero Luxardo. Ferreira, Libero Luxardo, João Mitton, B. Oliveira,

Diretor de Produção: Alexandre Wulfes. Antonio Ribas, Daniel de Souza, Octaviano de

Operador de câmera: Alexandre Wulfes. Souza e Francisco Xavier.

Verdadeiramente uma equipe.

Depois de suas intervenções em duas versões de 0 
guarany, 

Capellaro agora 
prepara 

a esposa, filhas e sobrinhas como editoras e

técnicas de marcação de luz nas copiagens.
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Iracema

Ciclo de São Paulo, SP.

Primeira versão baseada no romance homônimo de

José de Alencar, contando o heroísmo de uma raça

já 

extinta, segundo uma lenda cearense. Produção

de 1917. Martim, 

guerreiro português, perde-se

na mata. Um 

pajé 

dos Tabajaras, 

pai 

de Iracema,

o acolhe. 
Ela se apaixona 

pelo 

forasteiro, inimigo

do seu 

povo. 
Pelo amor de Martim, ela abandona

a tribo, mas depois começa a sofrer 

pelas 

saudades

que 
sentia de sua terra. Tem um filho, Moacyr, der

quem 
cuida enquanto 

Martim luta em regiões lon-

gínquas. 
Pouco tempo ela sobrevive após o retorno

do companheiro, 
e Martim 

parte 

novamente depois da

morte 
da mulher.

De acordo 
com depoimento 

de Jorge Capellaro, fi-

lho 
de \ ittorio 

Capellaro, 
esta versão de Iracema foi

destruída 

por 

um incêndio antes de exibida.

Iracema, 
1931.

Irene 
Rudner 

e Reginaldo 
Calmon.

ais uma 
vez, 

Capellaro 
aborda o Indianismo em sua obra.

Iracema

Ciclo 
Rio 

de Janeiro, 
RJ.

Capellaro, 

trabalhador 
infatigável, lança-se à se-

gunda 
v ersâo 

de Iracema 
em 1931. Após alguns dias

de exibição, 

em 
busca 

de maior apelo 

popular 

o titu-

lo do filme é mudado 

para 

A virgem dos lábios de mel.

Capellaro trabalha dessa vez com mais recursos e 

já

não 

precisa, 

nessa 

produção, 

ficar revezando-se na

câmera com a esposa. Manivelando, Paulo Benedet-

ti, 

já 

nosso conhecido.

Lançamento no Rio de Janeiro, em dezembro de

1931.

Diretor: Vittorio Capellaro.

Argumentista: Vittorio Capellaro.

Operador de câmera: Paulo Benedetti.

Elenco: Iracema Alencar, Vittorio Capellaro e Re-

ginaldo 

Calmon.
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A escrava Isaura, 1929.

Seqüência do baile: ao centro Elisa Betty 
(Isaura), quando

Leôncio a apresenta como uma escrava não alforriada.

Iracema

Ciclo de São Paulo, SP.

Felizmente, esta terceira versão teve como financia-

dor/produtor Isaac Saidenberg, cuja figura foi ante-

riormente ressaltada. 
Os fragmentos 

preservados 

e

depositados na Cinemateca Brasileira surpreendem

pela 

ótima direção de atores, 

por 

Jorge Konchim, e

pela 

bela fotografia 
de Sérgio Uzum. Uma 

produ-

ção 
de 

padrão 
internacional.

Exibição no Cinema 
Odeon 

(Sala 

Vermelha), em

São Paulo, a 6 de 

julho 
de 1931.

Diretor: Jorge Konchim.

33
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Diretor de fotografia: Sérgio Uzum.

Operador de câmera: Sérgio Uzum.

Elenco: Ronaldo de Alencar, Reginaldo Calmon,

Dora Felly, Álvaro Lacerda, Diogo Miranda, Car-

mo Nacarato e Irene Rudner.

Ubirajara

Ciclo do Rio de Janeiro, RJ,

Baseado no romance de José de Alencar. Ubirajara

(Álvaro 

Fonseca), chefe dos Araguaias, é noivo de

Jandira 

(Antonia 

De Negri). Um dia apaixona-se

por 

Aracy 

(Otilia 

Amorim), filha de Itaquê 

(Manoel

Ferreira de Araújo), chefe dos Tocantins e irmã de

Pojucã 

(João 

de Deus), então 

prisioneiro. 

Ubirajara

liberta Pojucã, 

para poder 

declarar 

guerra 

a Itaquê

e 

pegar 

sua filha. Itaquê, no entanto, é ferido 

por

outros inimigos e fica cego. As duas tribos unem-se

contra inimigos comuns e Ubirajara é eleito chefe.

Lançamento no Cinema Parisiense, no Rio de Janei-

ro, a 20 de 

junho 

de 1919.

Diretor: Luiz de Barros.

Argumentista: Luiz de Barros.

Cenógrafo: Luiz de Barros.

Diretor de 

produção: 

Luiz de Barros.

Montador: Luiz de Barros.

Operador de câmera: João Stamato.

Elenco: Otilia Amorim, Manoel Ferreira de Araú-

jo, 

Antonia Denegri, João de Deus, Álvaro Fonseca,

Cândida Leal, Fausto Muniz, Teixeira Pinto e An-

tonio Silva.
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revista do Propaganda 

de 
porta 

de cinema 
para 

A filha do advogado.

Produção de 1926, do Ciclo do Recife, PE.

LIVRO
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Os faroleiros

Ciclo de São Paulo, SP.

Argumento extraído do conto de mesmo títu-

lo, constante do livro Urupês, de Monteiro Lobato.

Filmagens realizadas nas 

praias 

e litoral 
paulista

mostram 

paisagens 

de Santos e Itanhaém da maior

beleza, com a apresentação de embarcações das co-

lônias de 

pesca 

lá existentes. Elenco composto 

por

alunos da Escola de Cinema Miguel Milani.

O 

personagem 
Gerebita começa a trabalhar num

farol com 23 anos de idade, 

jovem 

demais num lugar

onde a solidão e a monotonia são as 

principais 

compa-

nhias. Tempos depois, recebe como ajudante Cabrea,

por 

ironia do destino 

precisamente 

o homem 

que 

lhe

roubara a amada Maria Rita. Durante algum tempo

aqueles dois homens vão se atormentar mutuamente,

até 

que 
um dia lutam. Cabrea acaba morto.

Lançamento 
nos Cinemas Royal e Central, em São

Paulo, 
a 19 de março de 1920.

Diretor: 
Miguel Milani.

Co-diretor: 
Antonio Leite.

Diretores de 

produção: 

João Beloise, Crispin de

Carvalho e Antonio Leite.

Operador de câmera: Antonio Campos.

Elenco: 
Alunos da Escola de Cinema de Miguel

Milani.

A carne

Ciclo 
do Rio de Janeiro, RJ.

Primeira versão do livro homônimo de Júlio Ri-

beiro, 

que 
tanta celeuma causou 

por 

ocasião do seu

lançamento. 
Assim como Capellaro dedicara 

parte

da sua vida 

profissional 
à escola indianista de José

de Alencar, 
houve 

quem 
optasse 

pelo 

naturalismo.

Enfrentando 

os 

preconceitos 

da época, Carmen

Santos 
inicia 

sua carreira, nesse filme, como 

pro-

dutora 
e atriz.

A carne, 1924.

Contracenam Ivan Dolski 
(na 

verdade Léo Marten) e Carmen

Santos.

Bem de início, a 

principal personagem 

feminina é

acometida 

por 

alucinações libidinosas. Após o fa-

lecimento do 

pai, 

ela vive na fazenda do avô, cujo

filho, Manduca, regressa da França com maneiras

requintadas, não usuais naquela 
região.

Na solidão em 
que 

vivem, surge a trama amorosa.

Num 

passeio pelo 

campo, a 

personagem 

vivida 

por

Carmen é mordida 
na 

perna por 

uma cascavel. Para

livrá-la do 

perigo, 

Manduca cola a boca à sua 

perna,

sugando 
o terrível veneno.

Eis 
que 

a 

personagem 

descobre documentos com-

prometedores 
para 

a honra do namorado. Contra-

riada, mas resoluta, viaja a São Paulo, aceitando ca-

sar-se com um antigo 

pretendente. 

Ao saber disso,

Manduca suicida-se, enquanto ela inicia uma nova

existência.

Versão não exibida. Teria sido destruída 
por 

um

incêndio ou 

pela própria produtora, que 

não ficou

satisfeita com o resultado final.
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Diretor: Léo Marten.

Operador de câmera: Antonio Leal.

Elenco: Ivan Dolski, Edith Mars, Alex Ortoff, An-

tonio Rolando e Carmen Santos.

A Carne

Ciclo de Campinas, SP.

Entre as cidades interioranas, Campinas deu uma

contribuição importantíssima ao cinema silencioso

brasileiro: nada menos 

que 
oito 

produções, 
e de ní-

vel técnico surpreendente. Produção de 1925. Lan-

çamento 
no Cinema Congresso, em São Paulo, a 16

de novembro de 1925.

Diretor: Felippe Ricci.

Argumentistas: Felippe Ricci, e Thomaz de Tullio.

Assistentes de direção: João dos Santos Galvão.

Diretores de fotografia: Antonio Rivera e Tho-

maz de Tullio.

Diretores de 

produção: 

Luiz Augusto Carneiro e

João de Souza Galvão.

Maquiadores: José de Souza Galvão e Antonio Ro-

lando.

Montador: Felippe Ricci.

Operador de câmera: Thomaz de Tullio.

Elenco: Felippe Delphino, Eustáchio Dimarzio,

Ângelo Fortes, Isa Lins, Rosa Maria e Ricardo Za-

rattini.

Mademoiselle Cinema

Ciclo do Rio de Janeiro, RJ.

Baseada no livro de Benjamin Costallat, o argu-

mento tem um enfoque realista, ao contrário do es-

tilo 

"água 

com açúcar" em voga. Carmen Santos, em

1925, de novo insiste no 

"naturalismo". 

Ela 

própria,

vivendo Mademoiselle Cinema, é uma doidivanas

adepta do amor livre e do uso de drogas. Nada se

interpõe a sua ânsia de viver intensamente, ainda

que por pouco 

tempo.

Sem indicação de lançamento.

Diretor: Léo Marten.

Operador de câmera: Lafayette Cunha.

Elenco: Marion Day, Ivan Dolski, Bela Lusa, Edith

Mars, Alex Ortoff e Carmen Santos.

Mademoiselle Cinema, 1925.

Carmen Santos e Alex Ortoff.

Gigi

Ciclo de São Paulo, SP.

Produção de 1925, baseada nuhi conto extraído do

livro Novelas doidas, de Viriato Correia. Algumas

cenas e legendas 

que 

correspondiam às falas dos

atores foram censuradas, de modo 

que 
o filme foi

apresentado sem considerável 

parte 

das mesmas.

O filho de um fazendeiro e a filha de um colono 

(Yo-

landa de Maio) crescem 

juntos 
e terminam apaixo-

nados. O 

pai 

do rapaz, não concordando com o 

que

se 

prenunciava, 

resolve enviá-lo à cidade 

para 

estu-

dar. Ela continua fiel à lembrança do rapaz, rejei-

tando o assédio de outros 

pretendentes. 

Ele, no en-

tanto, regressa casado e apresenta a esposa à antiga
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Acampamento, 
com Libero Luxardo, de boina, e Alexandre Wulfes 

junto 
a sua câmera Gillon. Em volta, figurantes, em 

grande

numero, 
representando 

soldados 

paraguaios 
e brasileiros.

namorada: 

Querida, 
está aqui uma boa criadinha

Para 
nós . A 

jovem 
envenena-se, vindo a falecer.

Lançamento 
no Cinema Congresso, em São Paulo, a

19 de novembro 
de 1925.

Diretor: 
José Medina.

Argumentistas: 
Joaquim Canuto Mendes de Almei-

da e José 
Medina.

Laboratorista: 

Gilberto Rossi.

Operador 
de câmera: 

Gilberto Rossi.

Elenco: 
Carlos Ferreira, 

Muniz Galvão, Date Guer-

reiro, 
Gervasio 

Guimarães, 
Carlos Hailliot, Rosa de

Maio, 
\olanda 

de Maio, Albertina 
Rodrigues, Rosa

Sandrini 
e Antonio Valle.

¦5. 
filha 

do advogado

Ciclo 
do Recife, 

PE.

Baseado 

no romance 
com o mesmo título, de auto-

na de 
Costa 

Monteiro, 
e com ampla divulgação 

por

todo 
o Nordeste, 

o filme foi 

produzido 

em 1926. Eis

uma 
sumula 

do argumento, 
como chegou a 

pesqui-

sadores 
interessados 

no Ciclo do Recife:

O Dr. Paulo Aragão 

(Norberto 

Teixeira), advoga-

do notável, decide viajar 

para 

a Europa. Possui, no

entanto, um segredo 

que 

resolve compartilhar com

um amigo íntimo, o 

jornalista 

Lúcio Novaes 

(Eucly-

des Jardim): tinha uma filha natural, Heloísa Corrêa

(Guiomar 

Teixeira). Esta e sua mãe 

(Jasmelina 

de

Oliveira) devem ser transportadas e acomodadas

por 

Lúcio numa residência 

que 

ele alugara no Re-

cife. O amigo devia responsabilizar-se 

pela 

tutela e

acompanhamento das duas. Lúcio e Heloísa logo se

apaixonam.

Um dia Lúcio leva mãe e filha à festa de aniversário

da noiva 

(Olyvia 

Salgado) de um amigo seu, Helve-

tio de Aragão 

(Jota 

Soares), único filho legítimo do

Dr. Paulo Aragão. Helvetio, 

grande 

conquistador,

sem saber 

que 
Heloísa é sua meia-irmã, começa a

cortejá-la, mas ela o repele. Acaba subornando Ge-

rôncio 

(Ferreira 
Castro), 

empregado da moça, 

que

lhe dá acesso ao 

quarto 
da 

patroa. Quando 

esta che-

ga, 

Helvetio tranca a 

porta. 
Heloísa lembra-se de
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um revólver 
que 

o 

pai 

lhe deixara 

para 

uma situação

de emergência e atira, matando o meio-irmão.

O Dr. Paulo Aragão é contatado 
por 

Lúcio, 

pedindo

apenas 
que 

se faça 

justiça. 

No tribunal, Helvetio é

defendido 
por 

sua ex-noiva Antonietta Bergamine.

Heloísa tem 

por 

advogado Henry Valentim, um

eminente carioca 

que 

acabara de chegar à cidade e

se oferece 

para 

defendê-la. À feroz e humilhante ar-

gumentação 

da acusação opõe-se tão brilhante de-

fesa 
que, 

com o testemunho de Gerôncio, rende de

imediato os 

jurados 

à decisão da absolvição. O ad-

vogado de defesa retira as barbas e cabeleiras falsas,

deixando-se reconhecer como o Dr. Paulo Aragão.

Dias mais tarde, dois casamentos se celebram: o de

Lúcio com Heloísa e o do Dr. Paulo Aragão, com a

mãe dela.

Sessão especial no Rio de Janeiro, no Cine Teatro

São José, no dia 5 de abril de 1927 e 

posteriormente

exibição em circuitos comerciais.

Diretor: Jota Soares.

Argumentistas: 
Ary Severo e Jota Soares.

Diretor de 

produção: 

João Pedrosa Fonseca.

Operador de câmera: Edson Chagas.

Elenco: Demétrio Age, Creuza Albuquerque, Ole-

gário 

Azevedo, Moacyr Campos, Antonio Carvalho,

Pedro Carvalho, Ferreira Castro, Fred Júnior, Al-

varo Gomes, Adamastor Guerra, Euclydes Jardim,

Mário Lima, Pepino Maciel, Luiz Marques, Dia-

mantina Menezes, Adelita Monteiro, Pedro Neves,

3g Carmen 

Nolasco, Durval Nunes, Jasmelina de Oli-

veira, Zacharias de Paiva, Sizenando Pavão, Olyria

Salgado, Pedro Salgado, Jota Soares, Zacharias de

Sousa, Valderez de Souza, Severino Steves, Guio-

mar Teixeira e Norberto Teixeira.
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João 

da Matta

Ciclo de Campinas, SP.

É o 

primeiro 

filme deste ciclo. Extraído do ro-

mance de Amilar Alves, apresentava uma inovação

revolucionária: letreiros sobrepostos a cenas. Eis o ar-

gumento. 

Numa 

pendenga judiciária, 

um sítio 
que 

vinha

de seus antepassados é 

perdido por 

NhAna e seu filho

João 

(Ângelo 

Fortes). Não lhe bastando a vitória com

testemunhas compradas, o 

"coronel" 

(José 

Rodrigues)

ainda acusa João de um furto, de maneira a desmora-

lizá-lo e fazer com 

que 
desistisse de toda e 

qualquer

tentativa de reaver a 

propriedade.

E na Bahia 
que 

João vai refugiar-se. Lá, descobre

que 

o famoso e 

poderoso 

"coronel" 

é na verdade um

conhecido ladrão, de nome Jorge Seleiro. Cheio de

coragem, João retorna à terra natal, encontrando

sua mãe vivendo em meio às maiores dificuldades.

Procurado e desmascarado, o 

"coronel" 

trava vio-

lenta luta corporal com João, e acaba morrendo.

Chega a 

polícia, 

mas, constatado 

quem 

era na ver-

dade o vilão, João recupera sua liberdade.

Amadores 
de teatro como atores, bem como outros

sem nenhuma experiência.

Anunciado 
como tendo oito 

partes (bobinas).

Lançamento 
nos Cinemas Rink e Coliseu, em Cam-

pinas, 

em 9 de outubro de 1923.

Argumentista: 
Amilar Alves.

Assistente 
de direção: Felippe Ricci.

Diretor 
de fotografia: Thomaz de Tullio.

Diretores 
de 

produção: 

Amilar Alves, Francisco

Castelli, Victorino de Oliveira Prata e José Ziggiatti.

Montador: 
Felippe Ricci.

Operador de câmera: Thomaz de Tullio.

Elenco: Juracy Aymoré, Eugênio Castelli, Ângelo

Fortes, Trajano Guimarães, Luiz Laloni, Arnaldo

Pinheiro, Plínio Porto, José Rodrigues, José e Mo-

acyr Santos.
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<4 viuvinha, 1916.

Trabalho 
de estréia de Luiz de Barros 

- 

que possui 
a mais extensa filmografia brasileira 

- 
como diretor.

Na foto, da esquerda 
para 

a direita, Leopoldo Fróes, Ghita de Barros e Linda Biachini,

A viuvinha

Ciclo 
Rio de Janeiro 

- 

RJ.

Baseado 
no romance homônimo de José de Alen-

car. 
Não há informes 

quanto 

ao argumento. 
Luiz de

Barros, 
descontente com este seu 

primeiro 

filme, o

destruiu.

Diretor: 
Luiz de Barros.

Argumentista: 
Luiz de Barros.

Cenógrafo: 
Luiz de Barros.

Diretor 
de 

produção: 

ítalo Dandini.

Montador: 
Luiz de Barros.

Operador 
de câmera: João Stamato.

Elenco: 
Ghita de Barros, Luiz de Barros, Linda

Bianchi, 
Fausto Muniz e Leopoldo Fróes.

Todas as 

produções 

aqui relacionadas eram in-

gênuas 
e amadorísticas. Houve casos em 

que 

dire-

tor, operador e ator às vezes tinham de entrar em

cena, todos ao mesmo tempo, 

passando 

então a câ-

mera adiante, 

para 

ser manivelada 

geralmente pela

esposa de um deles. Nos fichários, casos de elencos

e equipes mesclados 

podem 

de fato ser observados.

Através do 

pitoresco, 
estava sendo forjada, no

entanto, uma das nossas maiores façanhas. O ci-

nema brasileiro, na sua fase silenciosa, teve surtos

registrados em todos os 

quadrantes 
do território

nacional. Os associados 
do Centro de Pesquisa-

dores do Cinema Brasileiro sempre testemunham

surpresa 

quando 
falam sobre esses 

"ciclos 

regio-

nais 
, 
ocorridos fora dos 

grandes 
centros. É o caso
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de Barbacena 

(MG), 

Campo Grande 

(MT), 

Guara-

nésia 

(MG), 

Bariri 

(SP) 

e muitos outros municípios.

Nada menos 
que 

23 ciclos, com 

produção quantita-

tivamente muito diferenciada, ocorreram em Reci-

fe 

(PE), 

com 19 longas, Campinas 

(SP), 

com oito e

Cataguases 

(MG), 

com 
quatro.

Imprescindível observar, nesse 

processo, 

a in-

tegração com o Brasil de realizadores nascidos em

outras terras 

que 

ficaram fascinados, especialmen-

te, no começo, 

pelo 

movimento indianista da nos-

sa literatura. É interessante notar 
que 

não apenas

"clássicos" 

constam desta filmografia, aparecendo,

lado a lado, títulos de autores hoje desconhecidos.

Mário da Silva Brito, no número de apresentação da

histórica revista Klaxon, escreveu:

"O 

cinema deve ser encarado como algo mais

que 

um simples 

passatempo. 

Muito dos 

poemas

do modernismo estão construídos sob a inspira-

ção 
dos 

processos Jilmicos, 

da montagem, 

fusão

e cortes..."

Pelas mãos do crítico Paulo Emilio Salles Gomes,

o cinema brasileiro entrou nas universidades; de inicio

nas de São Paulo e Brasília, agora na maioria. Teses

de doutorado e mestrado, análises a respeito da nossa

produção, quer 

a antiga, 
quer 

a moderna, são apresen-

tadas e disputadas 

pela 

massa de estudantes. Passou-se

a ter arquivos de melhor 
qualidade 

e catalogação cui-

dada. A 

preservação/conservação 

de 

películas 

conta

agora com especialistas vindos de estágios em 

países

com técnica mais avançada.

E tudo começou, como vimos, de forma bem 

pre-

cária. Em 1929, com o lançamento de Acabaram-se

os otários, 

primeiro 

filme sonoro brasileiro de longa

metragem, toda uma; etapa foi vencida. Acabaram aí

os 

"silenciosos". 

Depois, como 

que 

uma revolução

aconteceu, e tudo foi se encadeando a caminho das

produções 

memoráveis do cinema nacional 
que 

to-

dos conhecemos. 0

Jurandyr Noronha é 

pesquisador 
e diretor de cinema.
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Segundo 
uma 

já 

antiga fórmula da crônica ci- nha curta enumeração 
com um filme 

que 

se fez

nematográfica, 

bons romances resultam sempre memorável tanto 

por 

razões artísticas 

quanto por

em 
filmes de baixa 

qualidade, 

ao 

passo que 

ficções motivos 

políticos 
e religiosos. Refiro-me a Le Diable

medíocres 
costumam fornecer matéria-prima 

para au 

corps 

(1947), 
do diretor francês Claude Autant-

obras 

que 
serão declaradas marcos da história do Lara, inexpressivamente 

rebatizado no Brasil como

cinema. 
De fato, nunca se viu na tela um Guerra Adúltera. O roteiro 

do filme baseou-se em um curto

paz 
com 

o sopro épico 
que percorre 

a narrativa de romance, 
também intitulado Le Diable au corps, de

Liev 
Tolstói. Mas nada impediu, até agora, 

que 

de autoria de um 

jovem 
escritor, brilhante e rebelde:

vez 
em 

quando 
criações literárias de 

qualidade 

ine- Raymond 
Radiguet 

(1903-1923). 

O livro foi 

publi-

gável 
levem à realização de filmes expressivos. cado 

pouco 
antes de sua morte.

Não chega a ser impressionante 
o número des- No filme, a história 

tem início com a 

presença

ses 
encontros 

felizes entre literatura e cinema. de uma alegre 
multidão 

que 
invade as ruas de uma

importante, 

porém, 

é 

que 

tais resultados 
parecem cidade próxima 

de Paris, cantando e dançando 

para

lembrar, 
cada um em sua medida, 

que 

é 

próprio 

do celebrar o armistício 

que põe 
fim à imensurável 

car-

gênio 
preferir 

o aleatório, em detrimento do unifor- nificina conhecida 

pelo 
nome de I Guerra Mundial

me e do ininterrupto. Por isso, os encontros ocor- De repente, 
a marcha é interrompida 

por 

um

rem 
de modo inesperado, distanciado e com escassa pequeno cortejo fúnebre. 

E logo o espectador sabe-

freqüência. rá 

que 

o cadáver a caminho 
do cemitério 

é de uma

jovem, 

morta 

quando 
ia dar à luz seu 

primeiro 

filho.

Para não ir muito longe na busca de exemplos Saberá, também, 

que 
o natimorto 

não era filho do

de desrespeito à fórmula consagrada, começo mi- marido dela 

- 

combatente 
destacado 

para 

um dos
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piores 

setores da frente de batalha 

—, 

mas de um

adolescente, com 

quem 

ela o traía.

O adolescente, 
que 

tem muito do 

próprio 

Ra-

diguet, segue o cortejo; lamenta a morte da namo-

rada, mas não se arrepende de tê-la 

possuído 

e en-

gravidado.

Ao deixar o 

prelo, 

em 1923, o romance foi re-

cebido com os mais indignados 

protestos 

de tradi-

cionalistas e militares, 

que 

ainda saboreavam sua

amarga vitória sobre os alemães. Lançado em 1947,

o filme foi alvo de críticas semelhantes àquelas 
que

o livro sofrerá vinte e 

quatro 

anos antes. Candidato

preferido 

ao Grande Prêmio do Festival Cinemato-

gráfico 

de Bruxelas, Le Diable au corps foi taxado de

"repugnante" 

pelo 

crítico de cinema mais lido na-

quele 

momento. O filme acabou 

por 

receber apenas

um 

prêmio 

secundário.

Mas o fato é 

que 

tanto o romance 

quanto 

o filme

suportaram bem as tempestades. E lucraram com

elas. Ainda em vida, Radiguet viu seu livro ser vá-

rias vezes reeditado e elogiado 

pelos 

críticos 

que

não se deixavam 

guiar pelos preconceitos. 

Também

do exterior vieram louvores. Anos depois dos ven-

davais, uma conhecida obra de referência 
publicada

em Londres, o Concise Dictionary of Literature, de I.

A. Langnas e J. S. List 

(Peter 

Owen Ed., 1963), re-

feria-se a Le Diable au corps como uma 

peça 

de ficção

que, 

"sem 

a menor dúvida", tinha 

"seu 

lugar entre

os clássicos menores" do século XX.

Mas, apesar das 

palmas 

iniciais, hoje 

pouco 

se

ouve falar da obra de Radiguet: dois volumes de

poesia, 

escritos aos dezesseis anos de idade, e os ro-

mances Le Diable au corps 

(1923) 

e Le bal du Comte

d'Orgel 

(publicado postumamente, 

em 1924). O

nome de Radiguet desligou-se daqueles 

que 

mais

de 

perto 

o inspiraram 

— 

seu 

pai 

cartunista e o 

poe-

ta de vanguarda Jean Cocteau 

—, 

mas continua es-

treitamente associado ao filme de Autant-Lara. Na

verdade, sobrevive mais 

por 

causa dele do 

que pela

literatura 

que 
Radiguet criou entre as chamas de

sua 

juventude, 

tão inspirada 

quanto 

fora dos eixos.

*

Como Radiguet, o norte-americano James Jones

(1921-1977) 

também teve sua fortuna literária con-

dicionada 

pela proximidade 
de uma 

guerra: 

o con-

fronto entre 

japoneses 
e americanos, na imensidão

do Pacífico. E desse longo capítulo da II Guerra

Mundial 
que 

trata sua obra de estréia: From here to

eternity 

(A 

um 

passo 

da eternidade, 1951).

Embora não tenha faltado 

quem 
apontasse no

romance algumas fragilidades de natureza 

juvenil,

o melhor da crítica reconheceu nele um 

"épico" 

da-

quela 

sangrenta campanha. A boa recepção dos lei-

tores traduziu-se nas várias edições e altas tiragens

registradas nos 

primeiros 

meses após a 

publicação.

Mas as diferenças entre Jones e Radiguet são

bem maiores do 

que 

as semelhanças. 
Embora as

duas narrativas sejam, em essência, autobiográficas,

convém lembrar 
que 

o americano esteve 

presente

nas batalhas descritas em seu livro, ao 

passo que 

o

jovem 

escritor francês nunca 

pôs 

o 

pé 

fora de Paris

para 

lutar contra o inimigo alemão. Ele via a 

guerra

em um espelho, ou seja, mediante seus efeitos na

retaguarda.

O filme de Autant-Lara conserva a inteligência

e a sensibilidade do romance no trato do 

problema

moral do 

protagonista, 

e traduz de modo criativo a

ousadia do ataque de Radiguet ao sentimento 

patri-

ótico e a instituições caras à sociedade francesa 
—

igreja, família, forças armadas 
-, 

naquele momento

em 
que 

os sacrifícios da 

guerra 

eram valorizados.

O romance de Jones, e o filme de Fred Zinne-

mann 

(produzido 

em 1953 e lançado com o mesmo

título do livro) também arranharam brios milita-
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res. 
Mas 

por 

outro motivo. Como soldado, 

que 

teve

seu batismo de fogo durante o inesperado ataque da

aviação 

japonesa 

à base de Pearl Harbour, no Havaí,

Jones 
não rememorou apenas a coragem de seus

companheiros, 
mas também o comportamento de

muitos 
oficiais norte-americanos, 

que 

maltratavam

fisicamente 
os subordinados.

Jones reprovou os absurdos da 

guerra 

em 

geral,

mas foi enfático na denúncia daquela faceta do ame-

rican 
way of war, 

que 

consistia em impor sofrimen-

tos 
injustificáveis aos seus 

próprios 

soldados, antes

de mandá-los enfrentar o inimigo.

Livro e filme circunscrevem-se ao episódio de

Pearl 
Harbour e seus antecedentes imediatos. E

não há 

grande 

distância entre a 

qualidade 
das nar-

rativas 
de Jones e o brilho das 

grandes 

seqüências

construídas 

por 

Zinnemann, nas 

quais 

se sobressa-

em 
as atuações de Montgomery Clift, Burt Lanças-

ter, 
Deborah Kerr e, não há como esquecer, Frank

Sinatra.

Mas, 

quando 

voltamos ao 

problema 

bom livro-

mau 
filme e vice-versa, 

percebemos 

o surgimento

de 
uma regra, 

que pode 

ser assim enunciada: os

grandes 
filmes costumam lançar sobre os bons li-

vros 

que 
os inspiraram, não a luz da duração, mas a

sombra 
do olvido.

A semelhança do 

que 
ocorreu com a ficção de

Radiguet, 
muitíssimos apreciadores de cinema não

sabem, 
ou não se lembram, de 

que por 

trás do filme

A um 

passo 

da eternidade há um excelente romance

de igual 
título, assinado 

por 

um escritor chamado

James 
Jones. Para eles, é como se o 

próprio 

Zinne-

mann 
tivesse escrito a história do ataque 

japonês

antes 
de levá-la à tela.

*

Já 

que 
falamos de Frank Sinatra, vale recordar

que 
ele voltou a ser louvado como ator 

pela 

sua 

par-

ticipação em The man with the 

golden 

arm 

(O 

homem

do braço de ouro), 

produzido 

em 1955, apenas dois

anos depois de A um 

passo 

da eternidade.

Muitos críticos consideraram o filme a melhor

realização do diretor Otto Preminger. E vários ou-

tros destacaram 

"o 

memorável desempenho" de Si-

natra, 

que, 

no 

papel 

de um músico de 

jazz 

viciado

em drogas, teria contribuído bastante 

para 

a boa

acolhida dos espectadores.

Mas, 

para 

não fugir ao 

padrão 

de 

posteridade

dos encontros felizes aqui lembrados, são raros os

novos livros de referência, ou de história do cinema,

nos 

quais 

o nome de Nelson Algren 

ganha 

algum

destaque como o autor do romance sobre o 

qual 

tra-

balhou Preminger.

Como nos dois casos anteriores, o mínimo 

que

devemos dizer do romance The man with the 

golden

arm 

(1949) 

é 

que 

se trata de uma das melhores cria-

ções 
da ficção norte-americana dos 

primeiros 

anos

pós-II 

Guerra Mundial.

A história se desenrola na Chicago natal de

Algren. Os 

personagens 

são típicos habitantes do

South Side, designação de um conjunto de bairros

habitados 

por 

uma classe média 

que, 

no 

processo 

de

ascensão social, ainda não se distanciou muito de

seu 

passado 

nas linhas de montagem das fábricas de

automóveis da cidade.

Contrariedades várias, de ordem 

pessoal 

e cole-

tiva, empurram 

para 

a depressão os 

personagens 

de

O homem do braço de ouro. Aos 

poucos 

eles 

perdem 

43

entusiasmo 

que 

sentiam 

por 

terem contribuído seus

jipes 

e caminhões 

para 

a derrota dos alemães e 

japo-

neses, e agora 

patinam 

no mal-estar 

que 

se espalha

pelos 

Estados Unidos.

The man with the 

golden 

arm sempre foi declara-

do, aliás com 
justiça, 

o melhor romance de Nelson

REVISTADO

Algren. Não apenas 

pelo 

modo como aborda os 

pro- LIVRO
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blemas sociais em agravamento no 

pós-guerra, 

mas

também 

pelo 

domínio dos desafios estilísticos 
que 

o

romance ia criando.

De fato Algren mostrou-se agudo na 

percepção

das visões de mundo, formas de conduta e, em 

par-

ticular, na captação das 

particularidades 

da fala da-

queles 

setores da 

população 

de onde vinha a maioria

dos 

personagens. 

Muitos dos 

quais, 

miscigenados

como o romancista, 

que 

descendia de 

judeus 

suecos,

desembarcados nos EUA em fins do século XIX.

Mas a escolha de O homem do braço de ouro como o

melhor dos romances de Algren, não 

quer 

dizer 

que 

se

trate de uma obra solitária no conjunto de sua ficção.

Desde o início, Algren escreveu bons romances, al-

guns 

inspirados no drama das centenas de milhares de

americanos 

que, 

no início da década de 1930, depois de

serem vitimados 

pela 

Grande Depressão, tornaram-se

vagabundos, e nos casos mais drásticos, 

pequenos 

de-

linqüentes ou 

grandes 

criminosos. Homens sofridos,

como aqueles 

que povoam 

as 

páginas, 

em 

parte 

auto-

biográficas, de A walk on the wilde side 
(Um 

passeio pelo

lado selvagem), 
publicado 

em 1956.

Hoje, o inquieto e algo romântico Algren é

pouco 

lembrado como o inspirador do filme de

Preminger. A memória 

parece 

encaminhar-se toda

para 

Frank Sinatra e suas feições devastadas 

pelas

drogas. Sim, é verdade 

que, 

vez 

por 

outra, o autor

de O homem do braço de ouro vê-se 

provisoriamente

retirado do olvido. Mas não 

por 

ter sido um escritor

de 

primeira 

linha, e sim 

por 

causa de seu clamoroso

caso com Simone de Beauvoir. Ela mesma, sim! A

escritora francesa mundialmente conhecida 

pelas

suas eloqüentes contribuições à causa feminista e

sua longa relação com o filósofo Jean-Paul Sartre.

*

Poderíamos ir longe nesta busca dos 

poucos

mas venturosos encontros 

que 
corrigiram, 

por 

um

momento, as órbitas do cinema e da literatura. 
Mas,

para 

não nos alongarmos, lembremos apenas mais

dois, cujos frutos ninguém se atreveria a depreciar.

Dois bons filmes inspirados em obras literárias

sempre apontadas como obras-primas: Rashomon

(1950) 

e Vidas secas 

(1963), 

respectivamente de Aki-

ra Kurosawa e Nelson Pereira dos Santos.

O 

primeiro, 

inspirado em dois contos de Ryono-

suke Akutagawa 
(1892-1927), 

considerado o autor

mais representativo 
da ficção 

japonesa 
nas três 

pri-

meiras décadas do século XX. O segundo, adaptação

de um romance de Graciliano Ramos 

(1892-1953),

autor brasileiro 
que 

se distinguiu 

pelo 

seu realismo

áspero, mas repleto de simpatia e 

profunda 
compai-

xão 

pelo 

ser humano. •

Mario Pontes é 

jornalista 

e escritor.



Metaficção 
e meta-realidade

O 

jogo 

de cena de Eduardo Coutinho

Gustavo 
Bernardo

Um documentário, 

por 

defi-

nição, não é uma obra de ficção.

Os documentários do cineasta

brasileiro Eduardo Coutinho,

no entanto, alinham-se entre as

melhores obras de ficção 

que 

o

cinema 

poderia 

nos apresentar, e

nem 

por 

isso deixam de ser do-

cumentários. Seu último filme,

Jogo de cena, desde o título te-

matiza essa condição 

paradoxal.

Para esclarecê-la melhor, recor-

ro ao conceito de metaficção,

que 

aplicado ao caso específico

de 
Eduardo 

Coutinho me obriga a formular um ou-

tro 
conceito: 

o de meta-realidade.

*

Os documentários de Coutinho chamam a aten-

Ção 
por 

mesclar dimensões sociológicas e 

psicológi-

cas 
de maneira tal 

que 

não se consegue dissociá-las.

O diretor 
realiza um número 

grande 

de entrevistas

das 

quais 

aproveita apenas uma fração, como se es-

tivesse fazendo uma 

pesquisa 

de campo. Seus entre-

vistados se abrem completamente diante dele, como

se estivessem deitados em um divã e não na frente

de uma câmera, ou melhor, de milhares de 

pessoas

desconhecidas. O 

público, por 

seu turno, tende a se

comover além da conta, de maneira 

que 

não espera-

ria ao assistir a um documentário.

Jogo de cena não é diferente, mas 

parte 

de 

premissa

nova: através de um anúncio de 

jornal, 

convidam-se

mulheres a contarem as histórias das suas vidas na

frente de uma câmera. Oitenta e três mulheres respon-

dem ao anúncio, das 

quais 

vinte e três são selecionadas

e filmadas no 

palco 

do Teatro Glauce Rocha, no Rio

de Janeiro, mostrando o entrevistador e o diretor, de

costas ou de lado 

para 

a câmera, e as cadeiras vazias da

platéia. 

As mulheres são entrevistadas de frente 

para

a câmera, normalmente em close, e de costas 

para 

o

"público" 

do teatro 

(mas 

de frente 

para 

o 

público 

do

cinema). Na montagem final, menos da metade das

mulheres selecionadas aparece na tela.

45
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Meses depois, algumas atrizes recebem o texto e

as entrevistas 

gravadas para 

interpretar a seu modo

as histórias contadas. Há atrizes bem conhecidas do

público, 

como Marília Pêra, Andréa Beltrão e Fer-

nanda Torres, e outras inteiramente desconhecidas.

Coutinho 

põe 

em cena os dois depoimentos, tanto

o real como o interpretado. Os depoimentos, então,

são duplicados, mas nem sempre de maneira simé-

trica. Um dos depoimentos tem três versões dife-

rentes, uma delas a da mulher na terceira foto 
que

ilustra o artigo, sem 

que 

se consiga identificar 
qual

terá sido a 

"verdadeira", 

enquanto outro depoimen-

to tem apenas uma versão.

As atrizes conhecidas do 

público 

também dão

seu depoimento sobre a experiência: Marília Pêra

mostra, como se vê na 

primeira 

das três imagens

que 

ilustram esse artigo, o cristal 

japonês que 

trou-

xe consigo, caso 

precisasse 

chorar, enfatizando o

caráter de representação do seu trabalho; Andréa

Beltrão realmente chora no meio da sua cena/en-

trevista, explicando depois 
que 

o choro não estava

programado, 

simplesmente 

"saiu"; 

Fernanda Torres

mostra-se insatisfeita com sua interpretação 

porque

não consegue atingir o tom da 

"personagem".

Observamos três estilos de interpretação bem

diferentes: enquanto Andréa 

parece 

reviver inten-

samente o 

que 

sua 

"personagem" 

real teria vivido,

Fernanda Torres faz uma opção mais naturalista 

—

a 

primeira 

se comove 

"de 

verdade", a segunda se

frustra 

quando 

se dá conta de 
que 

dá vida não a

uma 

personagem 

ficcional, a um ser feito original-

mente apenas de 

palavras, 

mas sim a uma 

pessoa

"real", 

isto é, a uma 

pessoa que 

ainda está viva! A

atriz explicita sua angústia: 

"está 

acontecendo uma

coisa engraçada e difícil. Eu não sei se estou sendo

fiel à 

pessoa que 

você entrevistou". Já Marília Pêra

cria uma 

personagem 

bem diversa do modelo 

"vivo"

que 

lhe é ofertado: é a mesma narrativa, mas com

outro formato; Marília se distancia e orquestra um

outro arranjo 

para 

a mesma melodia.

As aspas em termos como 

"vivo", "real" 

e 

"ver-

dadeiro" se tornam 

parte 

essencial da sintaxe desse

trabalho. O espectador, 
quando 

vê as cenas repre-

sentadas 
pelas 

atrizes 

que 

não conhece, 

perturba-

se 

por 

não distinguir 
qual 

terá sido o depoimento

"verdadeiro". 

A 

partir 

dos comentários das atrizes

que 

conhece, começa a duvidar mesmo delas: até

que ponto 

o depoimento da atriz teria sido mais

"verdadeiro" 

do 

que 

o depoimento da mulher 

"de

verdade"? Até 
que ponto 

a não-atriz não terá inter-

pretado 

seu 

próprio 

drama, motivada 

pela 

câmera

e 

pelo 

lugar em 
que 

depõe 

— 

o 

palco 
de um teatro

vazio? A dúvida é intensificada 

pelo 

diretor de ma-

neiras imprevisíveis. O depoimento de apenas uma

versão, o da negra magra 
que 

transa com um mo-

torista de ônibus na 

guarita, 

é um dos mais longos,

mais divertidos e, ao mesmo tempo, mais tristes. No

final do depoimento, entretanto, a mulher afirma:

"foi 

isso 
que 

ela disse". Em um mesmo 

personagem,

Coutinho 
cria o efeito de dúvida 

para 

o 

qual 
até en-

tão eram necessárias 
duas mulheres.

O espectador 
sai do cinema com uma 

pergunta

latejando 
na sua cabeça: onde exatamente se situa a

fronteira 
entre a ficção e a realidade? Essa 

pergun-

ta se desdobra 
numa 

possibilidade 

incômoda: talvez

não haja coisa tal como essa fronteira.

O 

processo 

de filmagem é escancarado: as mu-

lheres entrevistadas sobem escadas apertadas, 

pas-

sam 
por 

câmeras e microfones, cumprimentam a

equipe. 
O documentário não nega 

que 

o é. Há espa-

ço 

suficiente 

para 

a sensação de real, 

para 

a emoção

pura 

da identificação com aquelas 

pessoas. 

Há tam-

bém uma interessante 

presença 

extra-cena do dire-

tor, 

quando 
a descendente de turcos rompida com
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a filha, na segunda foto 

que 

ilustra esse artigo, diz

a Coutinho: 

"Você 

está rindo, é? Mas é triste". Ela

nos lembra 

que 

o diretor encontra-se igualmente

sujeito 
àquelas emoções.

Mas a mistura entre 

personagem 

e ator atinge

o 

próprio 
diretor e entrevistador. Diante das 

pesso-

as 

que 
viveram os fatos, ele faz as 

perguntas 

como

qualquer 
documentarista. Mas, diante das atrizes,

ele repete as mesmas 

perguntas 

com a mesma ento-

nação 
curiosa da 

primeira 

vez, mostrando-se tam-

bém 
um ator. Mesmo fora do foco, ele se encontra

igualmente 
no 

jogo.

*

Sabemos 

que 

a metaficção é uma ficção 

que 

ex-

plicita 
sua condição de ficção, 

quebrando 

o contrato

de ilusão entre o autor e o leitor. A metaficção seria

a variante 
literária do 

princípio 

heisenberguiano da

incerteza: 

"na 

verdade não há outra realidade 

que

não 
nossos 

próprios 

sistemas de medir a realidade".'

A metaficção se define bem como uma ficção 

que

não 
esconde 

que 

o é, obrigando o leitor a manter a

consciência 
clara de ler um relato ficcional e e não

um relato 

"verdadeiro". 

Os documentários de Edu-

ardo 
Coutinho igualmente não escondem 

que 

o são

mas 
ao mesmo tempo revelam-se ficção, misturando

as estações 
de maneira límpida e instigante. Assim

que 
procuram 

retratar a realidade, mostram 

que 

o

que 
chamamos de realidade não 

pode 

ser outra coi-

sa 
do 

que 
o seu retrato ou seu espelho. Em outras

palavras: a realidade é sempre virtual, a realidade é

sempre 
simulacro.

No seu artigo sobre o trabalho de Coutinho 

publi-

cado 
em 2003, 

portanto 

bem antes de Jogo de cena, Is-

mail 
Xavier comenta como 

"a 

mistura de espontanei-

dade e de teatro, de autenticidade e de exibicionismo,

de um fazer-se imagem e ser verdadeiro", encontra-se

resumida na fala de Alessandra, a 

garota 

de 

programa

de Edifício Master 

(2002): 

ela diz 

"eu 

sou uma mentiro-

sa verdadeira", depois de uma 

performance para 

expli-

car como se 

pode 

mentir 

para 

falar a verdade ou falar

a verdade 

para 

mentir. E como se o cineasta colocasse

na boca de uma de suas entrevistadas/personagens

um resumo da sua 

poética, 

o 

que 

leva Xavier a 

per-

guntar: 

"reconhecimento 

definitivo do documentário

como um 

jogo 

de cena?"/ A 

pergunta 

do crítico 

parece

ter oferecido ao cineasta, de bandeja, o título 

para 

o

filme de 2007.

A ficção não tem a obrigação de dizer a verdade

mas sim a de firmar uma verdade. O ato de 

"dizer

a verdade" supõe somente uma verdade 

prévia 

à

ação de expressá-la, enquanto o ato de 

"firmar 

uma

verdade" supõe uma verdade 

possível 

dentre ou-

tras. Como brinca William Gass, a verdade 

"sente

antipatia 

pela 

arte. E melhor 

quando 

um escritor

tem uma 

profunda 

e 

persistente 

indiferença 

por 

ela,

embora como 

pessoa 

a verdade 

possa 

ser vital 

para

ele".3 A verdade 

"mesma" 

é cinzenta, sensaborosa e,

em última análise, inacessível, ao 

passo que 

a verda-

de do escritor é colorida, suculenta e intensa: 

"isso

ilustra um 

princípio 

básico: se eu descrevo muitíssi-

mo bem o meu 

pêssego, 

é o 

poema que 

fará a minha

boca aguar... enquanto o 

pêssego 

real se estraga".4

Em tese, o documentário teria a obrigação de

dizer a verdade, mas os documentários de Eduardo

Coutinho elidem essa obrigação e, como na melhor

1 
Em Waugh, 1984: 60 

- 

"in 

fact there is no reality except

our systems of measuring".

Xavier, 2003: 223.

Gass, 1958: 8 

- 
"truth, 

I am corivinced, has antipathy for

art. It is best when a writer has a deep and abiding indi-

fference to it, although as a 

private person 
it may be vital

to him".

Gass, 1958: 32 
- 

"this 

illustrates a basic 

principie: 

if I

describe my 

peach 
too 

perfectly, 
it's the 

poem 
which will

make my mouth water... while the real 

peach 
spoils".
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ficção, firmam suas verdades forçosamente 

plurais.

Justo 

porque plurais, 

as experiências de vida 

que

retrata são descontínuas e arbitrárias, mostrando-

se construídas a cada instante não somente 

pelo

cineasta, mas 

principalmente pela 

fala das 

pessoas

entrevistadas no instante mesmo em 

que 

se depa-

ram com a câmera. O 

que 
o cineasta faz é 

"expio-

rar o esgarçamento da narrativa, a 

perambulação,

os impasses, a impotência da ação, ativando uma

sensibilidade ao fragmento, ao 

que 
se esboça mas

não termina. Consagrando o instante, como diria o

poeta 

a respeito do seu ofício".5

A ficção 

que 

chama a atenção sobre a sua 

própria

condição ficcional termina 

por 

levantar 

questões

relevantes sobre as relações entre ficção e realida-

de e, adiante, 

questões 

decisivas sobre a realidade

mesma. Os escritos metaficcionais 

"não 

examinam

apenas as estruturas fundamentais da ficção nar-

rativa, eles também exploram a 

possível 
condição

ficcional do mundo externo ao texto ficcional".6 A

reflexão teórica sobre a ficção se amplia 

para 

uma

reflexão filosófica sobre a nossa existência no mun-

do. Essa reflexão, obviamente crítica, 

pode 

ser mais

ou menos dura, mais ou menos irônica. No caso de

Coutinho, sua ironia, a 

que 

como 

poucas 

cabe o ad-

jetivo 

de 

"fina", 

não é dura, ao contrário, se mostra

especialmente terna, como se ele se dedicasse a evi-

denciar 

"que 

as 

pessoas 

são mais do 

que 

aparentam

e não menos".' Elas interessam 

pelo que 

dizem e

fazem, e não apenas 

pelo que 

representam ou ilus-

tram. O cineasta, nas suas entrevistas sem 

pressa,

Xavier, 2003: 226.

Waugh, 1984: 2 
- 

"in 

providing 
a critique of their own

methods of construction, such writings not only examine

the fundamental structures of narrative fiction, they also

explore the 
possible 

fictionality of the world outside the

literary fictional text".

Xavier, 2003: 233.

parece 

buscar 

"em 

todos o 

que 

o tempo está a lhes

sabotar: a condição de sujeito".8

O romance metaficcional confronta o chamado

romance histórico. No romance histórico 

pessoas

consideradas 

"reais" 

pelos 

livros de História inte-

ragem com 

personagens 

inventados 

pelo 

escritor.

Algumas vezes esse tipo de narrativa é chamado de

"não-ficção" 

porque, 

ao usar 

personagens 
históricos

em meio a 

personagens-personagens, 
reforçaria a

ilusão realista de 
que 

é 

possível 

representar a re-

alidade como ela é. No entanto, o efeito 

pode 
sair

pela 

culatra: 

"romances 

não-ficcionais sugerem 

que

fatos são, em última análise, ficções, e romances me-

taficcionais sugerem 
que 

ficções são fatos. Em am-

bos os casos, a história é vista como uma construção

provisória".9 

A História se 

percebe 
marcada 

pelas

molduras textuais 
que 

a narram e, dessa maneira,

se mostra um mundo alternativo dentro de um con-

junto 

de vários mundos alternativos.

Se a 

presença 

do 

personagem 
histórico em um

trabalho de ficção não torna a a ficção mais 

"his-

tórica" mas sim contamina de ficção a história, 
de

modo equivalente 
a realidade do autor como 

pessoa,

quando 

ele se torna 

personagem 
de suas 

próprias

histórias, se esfuma: 

"quanto 

mais o autor ou auto-

ra aparece, menos ele ou ela existe. 

Quanto 
mais o

autor ou autora alardeia sua 

presença 
no romance,

mais notável é sua ausência fora dele".10 Vemos aqui

a retomada do 

paradoxo 

do mentiroso, 

quando 
um

cretense 
dizia 

que 

todos os cretenses são mentiro-

Xavier, 
2003: 235.

Waugh, 1984: 105 
— 

"non-fiction 

novéis suggest that

facts are ultimately fictions, and metafictional novéis su-

ggest 

that fictions are facts. In both cases, history is seen

as a 

provisional 
construct".

10 Waugh, 1984: 134 
- 

"the 

more the author appears, the

less he or she exists. The more the author flaunts his or

her 

presence 
in the novel, the more noticeable is his or

her absence outside it".
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sos: 
se ele estivesse dizendo a verdade, ele estaria

mentindo, 
logo, não estaria dizendo a verdade; en-

tretanto, 
se ele estivesse mentindo, ele estaria di-

zendo 
a verdade, logo, não 

poderia 

estar mentin-

do. Pela reconfiguração moderna do 

paradoxo, 
um

metaficcionista 
afirmaria, da forma mais verdadeira

possível: 

"todos 

os romancistas são mentirosos".

Ora, à maneira de Hitchcock, Eduardo Couti-

nho 
faz 

questão 
de aparecer nos seus documentá-

nos, 
se não em cenas incidentais, sempre de lado ou

de costas, 
ou num close muito rápido e 

proposital-

mente 
tremido. Sua 

presença 

ao lado das câmeras,

que 
também 

se mostram no canto das cenas, nos

diz 

que 
cada uma das suas obras tem autoria clara

e, ao mesmo tempo, 

que 
o autor está morto, supe-

rado 

pelo que 
conta ou representa. A cada tomada,

o cineasta 
ironicamente repete: é verdade 

e não é

verdade, 
é verdade e não é verdade, é verdade e não

e verdade; 
sou eu mas não estou aqui, sou eu mas

não 
estou aqui, sou eu mas não estou aqui.

Como 
o realismo 

pretende 
descrever 

"a 

vida

como 
ela é", o 

que 
subentende a idéia de 

que 
a vida

só 

pode 
ser de um 

jeito (a 

saber, o 

jeito 

com 

que

0 realismo 
a descreve), faz 

parte 

das suas conven-

Ções a figura do narrador onisciente 

que 
tudo sabe

porque tudo 

pode 
ser sabido. O narrador onisciente

a 

que 
personagens 

e leitores não têm acesso atua

como 
representação 

em miniatura tanto do escritor

quanto do 

próprio 
Criador. Em contrapartida, 

"ro-

mances 
nos 

quais 
o romancista apaga a si mesmo

criam 
mundos sem deuses" 

', 

isto é, mundos livres

de 
causas 

suficientes, onipresentes e onipotentes.

Ora, 
um escritor apaga a si mesmo 

quando 
se 

põe

f Waugh, 
1984: 137 

— 
"Ali 

novelists are liars", said the me-

taficcionist, 
truthfully".

- 
Gass, 

1958: 20 
— 

"novéis 

in which the novelist has effaced

himself 
create worlds without 

gods".

no cenário do seu romance, tornando-se também

ficção 
— 

com isso, faz do seu leitor outra ficção. De

maneira equivalente, um cineasta apaga a si mesmo

quando 
se 

põe 

no cenário do seu filme 

— 

no caso de

Jogo de cena, 

quando 
se 

põe 

no 

palco 

do seu filme

e se torna também ator, logo, ficção. Com isso, faz

do seu espectador outra ficção, o 

que 

não o diminui,

antes todo o contrário. O espectador na verdade

liberta-se das causas suficientes, onipresentes e oni-

potentes 
da História oficial e da narrativa realista.

*

Quanto 

mais me 

pergunto quem 
sou, menos sei

quem 

sou, 

quem 
fui ou 

quem 
serei nos 

próximos

instantes. A catarse 

promovida pela 
ficção desnu-

da esse 

paradoxo 
da identidade. 

Quando 

sinto me

identificar com um 

personagem, 

imagino 

que 
aque-

le 

personagem 
diz algo 

que 

eu sempre 

quis 
dizer,

como se o autor estivesse 

pensando 

especificamen-

te em mim 

para 
criar seu 

personagem. 
Ora, se eu

pensar 

um 

pouquinho 
reconhecerei 

que 
antes de ler

aquele livro ou assistir àquele filme nunca desejei

dizer o 

que 

o tal 

personagem 
disse: apenas invento

que 

o desejava, 

já que 
caiu tão bem na boca do ou-

tro. Como lembra Fernando Savater, 

"não 

é 

que 
nos

identifiquemos com o 

personagem, 
mas sim este 

que

nos atribui uma identidade, nos esclarece e nos defi-

ne frente a nós mesmos". 

: 

Como nossa sensação de

identidade 

pessoal 

e difusa, tanto 

que gaguejamos

se forçados a responder 
à 

pergunta 

"quem 

é você",

e como o 

personagem 
ficcional 

tem uma identidade

melhor definida, de bom 

grado 

tomamos empresta-

da a identidade do 

personagem 
que 

nos comove. Di-

zendo de outra maneira: 
a catarse não implica uma

identificação 

que 
me acalme 

porque 
afinal sei 

quem

13 Savater, 1989: 13 
— 

"no 

es 

que 

nos identifiquemos

con el 

personaje, 
sino 

que 
éste nos identifica, nos

aclara 

y 

define frente a nosotros mismos".
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sou, mas sim a invenção tanto

de uma identidade 

quanto 

de

uma realidade 

que 

a circunde.

Como disse o matemático,

"o 

símbolo do eu é 

provável-

mente o mais complexo de to-

dos os símbolos do cérebro".

Não é 

possível 
dizer 

"eu" 

se não sou eu 
quem 

diz

"eu". 

Logo, não é 

possível 
sair de mim 

para 

saber

quem 
sou 

— 

então, só me resta fazer uma 

pirueta

mental e aninhar-me 
em mim mesmo através de

um meta-movimento 
equivalente ao da metaficção.

Dessa maneira, a metaficção representa a busca da

identidade, mas a define como agônica: dizer 

quem

sou é uma necessidade 

que 

me exige sair de mim

para poder 

me ver, o 

que 
é impossível. Corro atrás

da minha 

própria 
imagem como o cachorro corre

atrás do seu rabo: 

para 
encontrá-la, 

preciso 

do ou-

tro, vale dizer, 

preciso 
de uma 

personagem.

Todas as mulheres entrevistadas 

por 

Eduardo

Coutinho realizam esse movimento 

por 

dentro, as-

sumindo-se também atrizes de si mesma, ao mesmo

tempo sobre o 

palco 

e na frente da câmera. Ao 

pedir

que 
atrizes 

"de 

verdade" representem não 

persona-

gens, 

mas 

pessoas 

"de 

verdade", o diretor as obri-

ga 

a realizar o mesmo movimento. O espectador,

por 

sua vez, não sabe se chorou mais com a 

pessoa

"real" 

ou com a atriz 

que 

a representou, até 

porque

várias vezes não distingue a atriz da 

pessoa.

Quedamo-nos 

emparedados na 

quarta parede

do 

palco, 

entre o cristal 

japonês 

de Marília Pêra, as

lágrimas involuntárias de Andréa Beltrão e a an-

gústia 

de Fernanda Torres com sua 

própria 

atua-

ção, 
assustada com se 

perceber 

mimetizando 

gente

de verdade e não de 

papel. Quedamo-nos 

empare-

Hofstadter, 1979: 4<20.

dados, mais, com as lágrimas de todas as demais

atrizes e mulheres entrevistadas, sem saber o 

quan-

to são de verdade e o 

quanto 
não são, mas sabendo

que 

isso de fato 

pouco 

importa: as nossas 

próprias

lágrimas são de verdade e inauguram 
um novo 

"eu"

e, em conseqüência, uma nova realidade 
- 

mais es-

pecificamente, 

uma meta-realidade: 
a do espectador

depois do espetáculo 

que 
o transformou.

Defino meta-realidade, então, como aquela re-

alidade 
que 

a ficção constrói e 

que 
surge, 

para 
o

leitor e 

para 

o espectador, como 

"mais 

real do 

que

o real", ou seja, como mais intensa, vivida e viva

do 
que 

a vida cinzenta 

que 
se tinha antes de a arte

iluminá-la.

O diretor reserva uma última surpresa 

para 
o

final, fazendo com 

que 

as últimas lágrimas, 
lá como

cá, coroem nossa nova meta-realidade. 
A turca rom-

pida 

com a filha de repente volta ao 

jogo 
de cena,

declarando-se insatisfeita com o depoimento 
inicial

por 

muito triste. E a única vez 

que 
isso acontece 

no

filme. Consumida 
pela 

saudade da filha 

que 
a ignora

desde 
que 

a mãe a agrediu, e 

que 
mora nos Estados

Unidos, ela 

pede para 

cantar uma clássica 
canção de

ninar, 

"Se 

essa rua fosse minha" 
- 

o seu depoimento

fica ainda mais triste e, é claro, ainda 
mais boni-

to. É impossível conter as lágrimas 

(en> particular

para 

o autor deste artigo, um chorão contumaz 

que

cantava 
justamente 

essa música 

para 
os seus filhos

pequenos 

dormirem). Cada estrofe da velha canção

ganha 

novos contornos, como se ela tivesse sido es-

crita especialmente 

para 
retratar os dois lados da

difícil relação de amor entre mãe e filha, uma rela-

ção que perdeu 

o espaço 

para 
a compreensão mútua:

se eu roubei, se eu roubei teu coração, foi 

porque 
tu

também roubaste 
o meu".

Está dado o contraponto 
definitivo à fútil era

das celebridades, 
em 

que 

tanto se mostra mas nada
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se diz ou se faz. Sem nunca 

perder 

o 

profundo 

res- mínimas, a 

própria 

noção de humanidade,

peito 
que 

tem 

pelos personagens que 

recria a 

partir 
Não é 

pouca 

coisa,

das 

pessoas que 

entrevista, Eduardo Coutinho re-

vela 

pessoas 
comuns 

que 

ampliam, com biografias 

Gustavo lU'rnardo é 

professor 

de Teoria da Literatura

na UERJ, ensaísta e romancista.
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O filme começa como o livro, num dentista, a

boca 
aberta, o dente de trás doendo muito, como é

que 
tinha deixado os dentes ficarem naquele esta-

do?, as mãos 

grandes 

e o 

pulso 

forte de tanto arran-

car 
os dentes de 

pobre 

coitado, testa franzida, olhos

esbugalhados, 
expressão de 

poucos 

amigos, vou ter

que 
arrancar!, injeção de anestesia, 

poucos 

dentes!

se não fizer um tratamento rápido vai 

perder 

to-

dos 
os outros, a 

pancada 

estridente nos dentes da

frente, 
inclusive estes aqui!, e o lá de trás, 

podre, 

na

ponta 
do boticão.

O começo é o mesmo e simultaneamente dife-

rente. 
A boca aberta, a dor de dente, o sermão do

dentista 
e o boticão estão no filme e estão no livro.

Iguais. 
Mas diferentes. Este mesmo-e-outra-coisa

que 
se encontra na abertura de Cobrador 

— 

in God

w trust, de Paul Leduc, e de O cobrador, de Rubem

Fonseca, 
retrata a relação 

que 

existe entre cinema

e literatura 
e também aquela, diferente mas igual,

que 
existe entre um texto e seu leitor e entre um

filme 
e seu espectador.

Talvez seja 

possível 

imaginar um 

processo 

de

invenção literária 

que passe por 

uma imagem de

cinema, como se o autor, ao escrever, estivesse bus-

cando uma impossibilidade: adaptar com fidelidade

para 

a escrita o filme 

que 

viu 

projetado 

- 

por 

ele

e só 

para 

ele mas sem o controle dele 

— 

enquanto

sonhava acordado. Talvez seja 

possível 

da mesma

forma imaginar uma operação idêntica em sentido

contrário, um 

processo 

de invenção cinematográfi-

ca 

que passe pelo 

literário como se o diretor, ao fil-

mar, estivesse buscando a impossibilidade 
inversa:

apagar o texto diante dos olhos 

para 

encontrar a

imagem em movimento invisível, interior, 

projetada

na cabeça do escritor, origem do 

que 
está ali escri-

to. Talvez seja 

possível 
imaginar uma relação assim

entre cinema e literatura. 
Não 

para 

reduzir a inven-

ção 
de um filme ou um livro ao 

gesto 

mecânico de

traduzir 

para 

um meio o 

que 
nasceu em outro, nem

para 

sugerir este 

processo 
como um 

procedimento

universal, apresentá-lo 
como se livros e filmes só

pudessem 

nascer de um confronto ou estímulo recí-
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proco 

entre 

palavra 

e imagem em movimento. Não

para 

deixar no ar a sensação de 

que 

não existe outra

forma 

possível 

de 

gerar 

um livro ou um filme.

Nem é 

preciso 

dizer, mas digamos: um texto

pode 

nascer de imagens 

puramente 

verbais tal como

um filme de imagens 

puramente 

cinematográficas

(ainda que 

seja difícil, em termos de invenção ar-

tística, dizer 

que 

uma fonte seja 

puramente pura).

E a literatura, como o cinema, é igualmente bem

sabido, 

pode ganhar 

vida a 

partir 

de imagens to-

madas de outras formas de expressão 

— 

a 

partir 

da

música, 

por 

exemplo. Imaginemos: o cinema 

pode

ter ouvido uma fuga de Bach antes de descobrir 
que

poderia 

fazer uma imagem sair de dentro de outra,

numa fusão, assim como Philip Glass 

pode 

ter visto

um 
plano 

seqüência 

(e 

não ter ouvido Bach ou visto

as fotos de Eadweard Muybridge) antes de compor

uma frase musical saindo de dentro de outra em The

Photographer. Oswald de Andrade talvez tenha ou-

vido Pixinguinha e Os Oito Batutas, ou Louis Ar-

mstrong e os Hot Five, antes de escrever Memórias

sentimentais de João Miramar como 

quem 

se 

propõe

a reproduzir 

por 

escrito as experiências de ritmo e

montagem do cinema da década de 1920, enquanto

Arnold Schoenberg 
partia 

do cinema 

para 

compor

sua Música 

para 

acompanhar uma cena cinematográfica

(Begleitungsmusik 

zu einer Lichtspielscene), opus 34.

Textos nascem de imagens visuais, filmes de

imagens verbais, mas convém repetir 
que, 

também,

e 

principalmente, 

livros e filmes nascem de dentro

de si mesmos, o texto brotando de imagens literá-

rias e o cinema de imagens cinematográficas. A in-

venção é 

pensada 

no exato instante da invenção da

forma, sem 
que, 

no roteiro 

que 

abre o caminho até a

forma, ela 

já 

se encontre determinada, e concretizá-

la se reduza a uma operação técnica, mecânica.

O 

que 

examinamos 

(imaginamos) 

aqui é um

processo 

de invenção em 

que 

a criação da forma

passa pela 

relação crítica com outra forma 

— 

um

filme sai de um livro, a literatura sai do cinema 

—,

para 

ressaltar o 

que 

é fundamental no 

processo 

de

invenção literária e cinematográfica 

quando 

ele se

faz 

por 

vontade 

própria (mesmo quando 

se trata

de uma vontade inconsciente) na fronteira entre

uma coisa e outra. O diretor de cinema diante de

uma escrita 
potencialmente geradora 

de um filme

e o escritor diante de uma imagem 

potencialmente

geradora 

de um texto, tal como o leitor diante do

livro 
que 

lê, e o espectador diante do filme 

que 

vê,

são todos simultaneamente diferentes e iguais: cada

um deles não apenas lê, traduz, decifra, vê, recebe a

obra. Participam todos de uma ação criativa: não in-

ventariam o 
que 

está fisicamente na obra, inventam

estimulados 
pela 

obra.

Uma obra de arte, melhor, a arte, tudo o 

que 
diz

respeito à arte, supõe uma interlocução com um es-

pectador 

não 

passivo 

nem distante, mas ativo e inte-

ressado em ver além do imediatamente visível 

para

descobrir 
o fato artístico tal como ele efetivamente

é: um convite à criação, um impulso 

para 

seguir in-

ventando 
imagens expressivas não necessariamen-

te iguais àquelas de onde 

parte 

o convite, mas 

que

mesmo 
quando 

diferentes são iguais 

porque 
ex-

pressão, 
porque 

igualmente invenção. O 

processo

de invenção 
artística, mesmo aquele 

que 
se constrói

por 

meio de um esforço individual e solitário, mes-

mo o do leitor e o do espectador, 

parece 

mais um

reencontro que 

uma invenção, um reencontro com

algo 
que 

é seu e 

que, 

embora ainda não formulado

conscientemente, embora ainda não transformado

em expressão, reaparece num espaço vizinho, seu

mas num outro. E este encontro no trabalho de um

outro inventor de sensibilidade idêntica à nossa,

deste conhecido 

que 
ainda não se manifestara como
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expressão, 
surge como um encontro/reencontro.

Encontramos 
sua forma definitiva. Reencontramos

o 

que 
já 

tínhamos esboçado, o 

que já 

vivia de for-

ma latente, 
como um 

pouco 

mais 

que 

uma 

possibi-

lidade. 
Talvez algo assim tenha acontecido 

quando

Paul 
Leduc descobriu o 

que queria 

fazer no cinema

já 
filmado 

no texto de Rubem Fonseca.

O livro não entra direto na boca aberta do ho-

mem 
na cadeira do dentista; 

passa primeiro pela

dentadura 

grande 

na 

porta 

da rua; 

pela 

sala de es-

pera 
vazia com a 

placa 

o doutor está atendendo a

um 
cliente; 

pelo 

sujeito 

grande, 

uns 

quarenta 

anos,

de 

jaleco 
branco; 

pelo guardanapo 

de 

papel 

no 

pes-

coço, 

pelo 

espelhinho na boca. Só depois desta meia

volta 
avança em linha reta 

para 

a fúria do homem

com 
o dente de trás doendo muito: Ele odeia dentis-

tas, 
comerciantes, advogados, industriais, funcioná-

rios, 
médicos, executivos, essa canalha inteira. Ele

se 
irrita com esses sujeitos de Mercedes. Fica na

frente 
da televisão 

para 

aumentar o ódio. Lê os 

jor-

nais 

para 
saber o 

que 

eles estão comendo, bebendo e

fazendo. 

Quer 

viver muito 

para 

ter tempo de matar

todos 
eles. Ele 

quer 

muito matar um figurão desses

que 
mostram na televisão a sua cara 

paternal 

de ve-

lhaco 
bem sucedido.

O filme também não vai direto ao dente de trás

doendo 
muito; 

passa 

antes 

pela 

enorme boca ban-

guela 
de um 

garimpo 

abandonado, cárie no meio da

floresta, 
buraco maior 

que 

o do dente de trás 
que

doía 
muito; 

passa por 

um bar vazio e 

pobre 

com 

pa-

redes 

pintadas 

de azul onde um homem bebe cacha-

Ça 
sentado 

no banco de madeira, um menino brinca

com 
um carro de brinquedo sobre a mesa imitando

o ruído 
do motor e uma mulher se aproxima da vi-

trola 
mecânica; 

passa 

ainda 

pelo 

Empire State e 

por

alguns 
cantos 

(cariados?) 

da cidade de Nova York

antes 
do movimento circular no consultório do den-

tista na direção do ruído do motor, do sermão 

(we

should have seen this before!) e da raiva silenciosa

do homem de boca aberta. Estamos, como no livro,

num dentista, mas não exatamente naquele mes-

mo dentista do livro: o do filme vive nos Estados

Unidos e ao concluir o serviço adverte: ele terá de

voltar 

para 

arrancar outro dente e fazer novas ob-

turações, em ouro. O do livro, terminada a extração,

apresenta a conta. O do filme não tem sequer tempo

de apresentar a conta, nem consegue concluir o 

que

dizia sobre as obturações: a dor de dente lhe dá uma

cotovelada na barriga.

Não temos no filme os 

pensamentos 

do homem

na cadeira do dentista como no livro, mas 

podemos

ler o 

que 
diz a cara dele: ele diz, com o olho, com a

testa, com todos os músculos da face, 

que 

está fu-

rioso com a dor de dente e mais furioso ainda com o

dentista. A cara de 

quem 

não está 

gostando 

de nada

é uma antevisão da brutalidade 

que 

adiante expio-

de de forma inesperada. Anunciada, mas inespera-

da. Estamos à espera dela, mas ela vai muito além

do 

que 

esperávamos. A fúria 
que já 

se 

pode 

ver na

cara do homem com injeção de anestesia na 

gengiva

pega 

o espectador de surpresa 
quando 

explode 

por

inteiro 

porque 

é ainda mais brusca e selvagem do

que 

se anunciara. Boca aberta, dente 

podre, 

animal

ferido, o homem na cadeira de dentista deixa de ser

o 

que 

sofre a dor de lá de trás: salta como uma fera

para 

destruir o 

que 
existe em volta sem anestesia.

No livro, 

palavra 

feroz:

Comecei a aliviar o meu coração: tirei as 

gave-

tas dos armários, 

joguei 
tudo no chão, chutei os

vidrinhos todos como se 

fossem 

bolas, eles 

pi-

pocavam 

e explodiam 
na 

parede. 

Arrebentar os

cuspidores e motores 

foi 

mais difícil, cheguei a

machucar as mãos e os 

pés. 

Eu não 

pago 

mais
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nada, cansei de 

pagar!, gritei para 

ele, agora eu

só cobro!

A raiva, no livro, nos é contada num espaço es-

sencialmente verbal, num discurso interior, delírio,

fluxo, texto 

que 

o 

personagem 

narrador escreve/

recita 

para 

si mesmo; ele é ao mesmo tempo narra-

dor, narrado e narrativa; o algoz e a vítima 

— 

todos

falam 

por 

meio dele, só ele fala; ele é a 

palavra 

e o

papel 

em 

que 
ela se imprime; ele é a escrita e é o

que 

lê, o escritor e seu único leitor. O relato tanto

pode 

ser lido como a descrição de fatos realmente

vividos 

pelo 

narrador 

quanto 

como um delírio, um

desejo de explodir em fúria selvagem, uma brutali-

dade interior, 

que 

não se exterioriza, nem mesmo

explode em discurso aberto 

para 

fora como forma

de sobrevivência diante da opressão do dia-a-dia, da

rua cheia de 

gente: 

Digo, dentro de minha cabeça,

e às vezes 

para 

fora, está todo mundo me deven-

do! Como o narrador não nos conta uma cena 

que

viu mas não viveu 

(ele 

nos conta uma cena 

que 

vive

dentro de sua cabeça), como não 

procura 

reconsti-

tuir determinada cena de modo objetivo, como está

mais interessado em descrever o 

que pensa 

e sente

enquanto age, como lhe interessa 
pouco 

falar das

outras 

pessoas 

em cena, tudo 

pode 

ter acontecido ou

se 

passar 

apenas na cabeça do cobrador-narrador.

Tudo 

pode 

ser mais sonho 

que 

relato objetivo,

sem 

que 

se diminua a ferocidade da história: a vio-

lência 
que 

o texto mostra não é aquela imediata-

mente visível; o 

que 

se vê/lê em 

primeiro plano 

é

sem dúvida de uma agressividade extrema, mas o

que 

importa, o 

que 

de verdade chega ao leitor, é a

violência do contexto em 
que 

a história se 

passa.

Mais importante 

que 

o 

quadro 

é o fora de 

quadro.

No filme, a mesma operação de conduzir o es-

pectador para 

o fora de 

quadro. 

De outro modo, mas

do mesmo modo. Igual, mas diferente, entre outros

motivos, 

porque 

no cinema antes de se dar conta do

ponto 

de vista subjetivo de onde a cena é observa-

da o espectador 

percebe 

a ação como se estivesse

lá, como se fosse uma testemunha da cena, como se

não existisse nenhum intermediário, nenhum nar-

rador entre ele e a história, como se a ação estivesse

acontecendo naquele exato momento, ali, ao vivo,

no 

presente, 

diante dele. O fora de 

quadro 

de um

livro é o 
quadro 

de um filme e vice-versa: a imagem

fica todo o tempo do lado de fora tal como o texto

fica todo o tempo do lado de dentro. Deste modo, o

que 

no 

papel, 

em O cobrador, é discurso interior, na

tela, em Cobrador, é transformado em 

pele, 

trazido

para 

a superfície. Mas a violência muda 

que 

na tela

arrebenta o dentista 
que 

fala muito, uma vez senti-

da como cena de verdade, 

pode 

também ser compre-

endida como ação 
que 

se 

projetou 

só dentro de uma

cabeça sem travesseiro.

As imagens 
que 

concluem o filme remetem o es-

pectador 

de volta ao 
que 

ele viu no começo. No mes-

mo bar de 

paredes pintadas 

de um azul desbotado,

em 
que 

um menino se distrai numa das mesas com

um carro de brinquedo e uma mulher caminha 

para

a vitrola mecânica, reencontramos o homem com o

dente de trás doendo muito. Ele examina uma nota

de um dólar, anota alguma coisa em seu caderno, vai

ao espelho 
para 

ver o dente doendo, 

passa pela 

te-

levisão 
do bar. Sorri 

para 

si mesmo 

quando, por 

um

instante, 
a mulher 

que 

vai até a vitrola é ao mesmo

tempo aquela mesma 

que 

vimos na cena de abertu-

ra, igual, mas diferente: é Ana, a 

jovem 

fotógrafa

argentina 
que 

encontrou no México. A sugestão

de 
que 

tudo o 

que parece 

ter acontecido de verdade

pode 

ter sido apenas 

projetado 

na imaginação do

cobrador é tão ligeira 

quanto 

a imagem em 

que 
a

mulher ao lado da vitrola mecânica aparece com o
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rosto 
da 

jovem 

argentina. Verdade ou imaginação, do 
que paga. 

Uma vez 

que 

o 

quadro 

desloca o espec-

não importa. O 

que 

importa é a verdade da imagi- tador de sua identidade, de seu lugar, de sua 

posi-

nação, 
a imagem. Çã° 

definida e confortável, ele é obrigado a buscar o

Imagem, o exterior da ação, nenhum discurso. entendimento do 

que 

vê fora de 
quadro. 

O narrador

cena 
agride o discurso. A agressão se 

percebe pri- conta 

como se estivesse interessado em desarticular

meiro, 
no 

que 

logo se vê: ferocidade muda, silêncio o contar 

- 

não apenas 

porque 

não segue o encadea-

que 
rosna. O homem com o dente de trás doendo mento de causa e efeito 

que 

estrutura a narrativa da

muito, 
boca aberta, não diz 

palavra: 

ataca com vio- grande indústria do audiovisual, mas também 
por

lência 
o dentista 

que 

fala sem 

parar. 

Mudo, ataca isso, 

porque 

recusa o aparentemente bem discipli-

fala: 
dá uma cotovelada na barriga da reprimenda, nado discurso 

que 

narra e explica,

salta 
no 

pescoço 

do comentário 
sobre o mal estado A câmera faz de conta 

que 

se 

perde 

no meio da

dos dentes. É como se o 

personagem 

do dentista, cena, como se, surpresa ela também, não entendesse

que 
não entende o 

que 

se 

passa (people 

suffer for no o 

que 

se 

passa. 

Faz assim 

para, por 

exemplo, agre-

reason... 
I 

just 

don't 

get 

it), fosse uma 

projeção 

do dir não só o discurso do dentista, mas todo aquele

espectador 

(melhor: projeção 

de metade do espec- falsamente organizado 

pela 

razão. Agredir com fe-

tador) 
dentro filme. O espectador, até certo 

ponto, rocidade 

idêntica àquela do homem com o dente de

é como o dentista, não tem tempo de reagir nem trás doendo muito. Não se trata de levar o especta-

de dizer 

palavra 

alguma. Metade do espectador, dor a 

presenciar 

um crime violento e inexplicável,

metade razão do espectador, 
está com o dentista um homem ataca brutalmente o dentista 

que 

arran-

que 
reclama dos dentes mal cuidados. Mas a outra cou o dente de trás 

que 

estava doendo muito. O 

que

metade 
do espectador está no homem com a boca o espectador vê é exatamente isto, mas é também,

aberta, 
a dor no dente lá de trás e a vontade de ar- e 

principalmente, 

outra coisa. A ação visível, como

rebentar 
aquele discurso inútil com uma 

pancada toda 

a aparência de coisa verdadeira, é mais lingua-

forte 
como aquela 

que 

arranca o dente dos coitados. gem 
que 

registro, reconstituição ou documento. Di-

Projetar-se 
simultaneamente nos dois 

personagens ferente 

do livro, a fúria do filme e como a do livro,

deste 

pesadelo 

é 

particularmente perturbador 
para Uma 

e outra se referem a uma íuria ainda maior 

que

o espectador acostumado a se 

posicionar 

ao lado de a 
que 

esta ali. I1 uria igual à do livro, ainda 

que (vale

um 
e em oposição ao outro 

personagem 

em cena a 
pena 

dizer mais uma vez), 

por 

ser filme, diferente,

pelo 
discurso do cinema hegemônico. Aqui meta- No 

filme, 
quem 

nos conta a raiva do homem com

de 
do espectador agride a outra metade 

para 

assim dor 
de dente é um cúmplice dele, um 

quase-ele. 

Mas 57

agredir 
o discurso. não 

é ele. Ou é ele mas dotado daquela capacidade

O 

que 

de fato agride a 

palavra, 

assim como própria 
dos narradores de cinema, a capacidade de,

cliente 
mudo agride o dentista, é o narrador do fil- além 

de ser 

quem 

é, ser também simultaneamente

me. Ele conta a cena como se estivesse interessado diferente 
de 

quem 

é: é ele com a capacidade de sair

em 
instalar o espectador numa cadeira incômoda de 

si 

para 

se narrar de fora, sem dizer 

palavra.

(ver 
o filme como se sentado numa cadeira de den- Leduc faz como um leitor 

que, 

depois de entrar revista 

do

tista?), 
metade na 

pele 

do 
que 

cobra, metade na 

pele no 

livro, relata não exatamente o 

que 

leu, mas o fora LIVRO
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de campo do 

que 

leu; conta não os fatos anotados no

texto, mas o 

que 

sentiu e compreendeu na leitura.

A câmera, o narrador do filme, 

parte 

da sensação de

que 

o texto, na verdade, fala de uma condição trági-

ca em 

que 

falar não tem mais serventia.

A estrutura do filme tem algo em comum com

o 

que 

Tom Zé faz em Curiosidade, 

por 

isso mesmo

tomado como um dos temas musicais. São 

quatro

perguntas 

cantadas num 

quase 

sussurro:

Quem 

é 

que 

está botando dinamite na cabeça do

século?

Quem 

é 

que 

está botando tanto 

piolho 

na cabeça

do século?

Quem. 

é 

que 

está botando tanto 

grilo 

na cabeça

do século?

Quem 

é 

que 

arranja um travesseiro 

para 

a cabeça

do século?

A canção 

pode 

ser vista como uma sinopse do

filme. O 

que 

Cobrador conta 

por 

meio do 

persona-

gem 

com uma dor 
que 

vem lá de trás da boca está

exatamente aí, nesta seqüência de 

perguntas 

sem

respostas. Tudo o 

que 

o espectador vê é uma inter-

rogação, ele vive a imagem sem 
que 

nada explique

ou analise o 

que 

ele vê. O filme 
propõe 

uma con-

versa/outra, determinada 

pelo 

instinto, anterior à

invenção da 

palavra para 

expressar o 

que 

se sente.

Uma conversa, talvez, não anterior, mas 

posterior

a toda e 

qualquer palavra. 

Não antes da escrita,

não antes da linguagem. Não antes: depois. Depois

da falência da 

palavra. 

Não dentro de uma cabeça

incapaz de se articular verbalmente, mas numa ca-

beça 
que 

se articula de outro modo. Não dez mil

anos atrás, mas agora. Estamos no asfalto. Por onde

passa, 

o superaquecimento 

global 

derrete o asfalto.

Fala-se inglês, fala-se espanhol, fala-se 

português,

mas de fato nenhuma 

palavra. 

A 

palavra 

não con-

segue dar conta da 

questão que 

se discute, ou o 

que

se discute é uma 

questão provocada por 

um desvio

dela, 

pelo 

mau uso da 

palavra.

O 

personagem que 

no livro fala todo o tempo,

que 

se revela 

pela 

raiva de sua fala interior, 

(estão

me devendo comida, sexo, cobertor, sapato, casa,

automóvel, relógio, dentes, estão me devendo. Tão

me devendo colégio, sanduíche de mortadela no bo-

tequim da rua Vieira Fazenda, sorvete, bola de fu-

tebol. Estão me devendo xarope, meia, cinema, filé

mignon e mulher boa), o 

personagem que 

no livro

é só interior, discurso dentro da cabeça, 

palavra 

não

pronunciada 

nem impressa, este 

personagem, 
no

filme, é cinema mudo: o cobrador 

que 
Lázaro Ra-

mos interpreta 

para 

Paul Leduc não diz uma única

palavra 

ao longo de todo o filme. Nem na cena de

abertura, 
quando 

salta com a boca sem o dente de

trás 

para 

devorar o dentista, nem em nenhum outro

momento do filme. Nada mais fiel, nada menos ser-

vil ao texto de Rubem Fonseca.

O livro se estrutura bem na fronteira entre a

fala e a impossibilidade da fala. O filme radicaliza

esta fronteira. 
Quando 

o 

personagem 
consegue re-

alizar o 
que 

viu certa vez num filme asiático, vou

cortar a cabeça de alguém num 

golpe 

só, vi no ci-

nema, 
quando 

imita o ritual de cortar a cabeça de

um búfalo com um 

golpe 

único de facão e arranca

a cabeça de um tipo de 

gravata 

borboleta com um

golpe preciso 

- 

brock! 

- 

nenhuma 

palavra; 

o cobra-

dor 

grita 

um uivo comprido e forte 

para que 
todos

os bichos tremessem e saíssem da frente. No filme,

sequer um uivo. A imagem emudece a cabeça, nega

o travesseiro 

- 

piolho 

e dinamite, em vez de. No

lugar da 

palavra, 
explosão do silêncio.

Um carro 

protesta 

com a buzina insistente e

forte contra o 

pedestre que 

caminha no meio da
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rua 
como se o asfalto fosse a calçada. O berro me- mica: cada imagem, cada 

pedaço 

de cena, daquelas

cânico 
tem como resposta outro berro mecânico: de maior ferocidade, como a briga de vida e morte

pedestre 
dá um tiro no capô. O carro, fumegando, no consultório do dentista, àquelas de maior 

quie-

agonizando, 
tenta recuar. O 

pedestre 

atira mais, no tude, como na 

que 

o cobrador anota uma 
qualquer

pára-brisa, 
no motorista. E segue o 

passeio. 

Onde coisa no 

pequeno 

caderno 

que 

traz no bolso; daque-

eu 

passo 
o asfalto derrete. Nenhuma 

palavra 

do Ias 

que parecem 

de extrema 

perversidade, 

como a

motorista, 
nenhuma 

palavra 

do 

pedestre. 

A buzina, do motorista 

que 

fria e calculadamente 
persegue 

e

o tiro, outro tiro, outro mais, a cena acaba. Nada atropela a mulher com sacolas de compras do mer-

que 
explique o 

gesto 

do motorista ou o do 

pedestre, cado, 

àquelas outras 

que parecem 

de extrema feli-

Nada 

que 
acompanhe o resultado do 

gesto. 

O 

que cidade, 

como o samba dançado na 

gafieira (lembre-

o espectador 
vê na realidade/outra 

do cinema tem se 

que 

enquanto houver dança haverá esperança),

aparência 
igual à da realidade do lado de fora do cada imagem, cada 

pedaço 

de cena faz sentido logo

cinema, 
é igual e diferente, e também diferente do à 

primeira 

vista. O 

que parece 

não fazer sentido é

que 
ele se acostumou a ver como transcrição da re- o 

princípio 

usado 

para 

articular as imagens, 

porque

alidade 
no cinema. O filme não segue a lógica da re- obedece mais a uma ordem 

puramente 

afetiva e vi-

alidade/uma 
nem a da realidade/outra. 

As imagens, suai do 

que 

à 

preocupação 

de contar uma história

enquanto 
mostram as ações, as 

pessoas 

e coisas 

que conforme 

as histórias costumam ser contadas 
quan-

se encontram dentro dela, falam mesmo é do 

que do 

no cinema os filmes fazem de conta 

que 

ilustram

não 
se encontra imediatamente visível ali. uma narrativa organizada como se 

pretendesse 

ser

No texto, a fala do cobrador 
parece 

fazer sen- uma 

peça 

literária,

tido 
e a estranheza vem exatamente 

daí, do fato de Talvez se 

possa 

dizer 
que 

em Reed, México in-

uma 
raiva destituída de sentido se articular como surgente 

(que 

Leduc realizou em 1973) a câmera se

um 
discurso dotado de lógica. O 

que 

não tem razão liberta um 

pouco 

da história 
que 

conta 

para 

contar

(ou 
ao contrário, o 

que 

tem razão?) 
parece 

cheio de também, ao mesmo tempo, uma outra história 

que

razão 

(ou 

ao contrário, sem razão alguma?). O leitor comenta aquela narrada nas ações registradas na

atravessa 
a história conduzido não tanto 

pelo 

cobra- primeira instância. A câmera não se contenta em

dor, 
embora só conheça as 

palavras 

dele, 
quanto por seguir 

os 

personagens para 

ver o 

que 
eles dizem e

Ana Palindrômica, 

que 

sai de casa e 

passa 

a morar fazem, caminha mais ou menos independente den-

com 
ele, 

que 

ensina: nada de sair matando a esmo, tro do espaço cênico, circula lentamente em torno

sem 
objetivo definido, nada de não saber o 

que quer, da 

ação, deixa de lado um detalhe em 

princípio 

sig-

nada 
de ódio desperdiçado. Sei 

que, 

se todo zé mané nificativo 
para 

se fixar num outro, na aparência me-

fizesse 
como eu, o mundo seria melhor e mais 

justo, nos 

importante, mas 

que 
conduz a imaginação do

Narrativa 

palindrômica 

- 

Ana 

- 
o irracional como espectador 

a melhor compreender e analisar o 

ges-

palíndromo do racional, o modo de articular os fa- to 
que 

não testemunhou diretamente com o olhar,

tos 

que 
compõem a narrativa mais importante 

que Talvez 

se 

possa 

dizer também 

que 

em Frida,

os fatos narrados. naturaleza 

viva 

(que 

Leduc realizou em 1986) a câ-

No filme, uma igual e diferente Ana Palindrô- mera se liberta da história 

que 
conta 

para 

compor



A cabeça sem travesseiro ou O cobrador, de Rubem Fonseca 
j 
José Carlos Avellar 

|

60

REVISTA DO

LIVRO

um 

gesto 

visual, cinematográfico, mais 

preocupado

em dialogar com a 

pintura 
de Frida Kahlo do 

que

alinhar um conjunto de incidentes de sua biografia,

e deste modo contar uma história assim como uma

história se conta numa 

pintura 

- 

assim como Frida

pinta 

sua história.

Talvez, ainda, nesta mesma linha em 

que 

a ima-

gem 

cinematográfica 
é solicitada a agir com maior

liberdade, não a serviço da cena diante dela mas

estimulada 

pela 

cena diante dela, talvez se 

possa

dizer 

que 

em Cobrador 
- 

in God we trust a cena só

existe como suporte ou 

pretexto para 

as imagens.

O 

que 

se tem a contar, conta-se nas imagens, não

através delas. Conta-se em imagens 

que 

se referem

também a algo 

que 
não está ali dentro delas, 

pelo

menos não em 

primeiro plano. 

Por exemplo: não

está em 

primeiro plano (mas 

numa televisão den-

tro da cena), a imagem das torres 

gêmeas 

de Nova

York em chamas depois de atingidas 

pelos 

aviões

seqüestrados. O atentado às torres 

gêmeas 

não faz

parte 

da história contada no filme, mas é também

disso 

que 

se fala. As imagens não são só um meio dè

ver a ação 

que 

nelas se retrata: são a ação. O homem

que 

agride furiosamente o dentista não conclui nem

dá início a uma história 

- 

não é uma 

parte, 

é um

todo. A cena conta, através do 

que 

está ali, visível

pelo particular 
modo de articular o visível, algo 

que

não 

pode 

ser contado apenas na direta visão do 

que

retrata. A cena não é a ação fotografada, não é o 

que

a fotografia em movimento apresenta como uma

espécie de relatório do imediatamente visível, um

registro de 

gentes, 

objetos, luzes e sons. A cena é a

fotografia. A imagem não apresenta, representa.

Uma criança com um carro e brinquedo na mesa

de um bar imita o ruído do motor, um adulto no

volante de um carro 

parado 

imita o ruído do motor.

A imagem não conta 

que 

a criança brinca de viver

como um adulto ou 

que 
o adulto regride ao tem-

po 

de criança. A imagem figura uma 

perturbadora

sensação de 

que 
existe uma 

qualquer 

coisa 

quase 
in-

íantil na brutalidade desumana do cobrador 

que 

sai

para 

suas cobranças de carro, e 

que 
algo estranho

permanece 

fora do 

quadro 
com o menino 

que 

brinca

com o carro na mesa do bar. A imagem não conta

a fúria assassina de um homem com dor de dente.

Conta, 

por 

meio desta 

que 

se vê, uma outra fúria:

na cabeça do século sem travesseiro o dente de trás

está doendo furiosamente.

Paul Leduc lê/reinventa 

para 

o cinema 

quatro

contos de 

quatro 

diferentes livros de Rubem Fonse-

ca: 

"O 

cobrador", do livro do mesmo nome; 

"Passeio

noturno", do livro Feliz ano novo-, 

"Cidade 

de Deus"

do livro Histórias de amor, e 

"Placebo" 

do livro O

buraco na 

parede. 

E, como nem tudo em O cobrador se

resume àquele cobrador 

que 
encontramos 

de boca

aberta no dentista, existem no filme 

personagens

que 

se expõem 

pela 

luta com as 

palavras, 
como a

jovem 

argentina interpretada 

por 
Antonella Costa,

(no 

sé, mira, no sé, no sé, no sé, estoy 

podrida 

de

que 

me hablen en abstracto), 
ou 

que 
se escondem

por 

trás delas, como o americano 
interpretado 

por

Peter Fonda 

(we 

re not into 

gold 

anymore, we're

into oil, 

gas, 

energy).

Nem tudo é o cobrador, 
mas tudo 

passa por 

ele.

Em 

parte porque 

as diversas histórias 

que 

com-

põem 

o filme são assim como ele é: mesmo se en-

trecortadas 

por 
diálogos, 

permanecem 
mudas; e

em 

parte porque 
o filme, a rigor, não 

procura 

in-

tegrar os 

quatro 
contos 

para 

formar com eles uma

só história. Guarda uma estrutura 

próxima 

daquela

de um livro de contos 
— 

as histórias se relacionam

entre si, 

pertencem 
ao mesmo universo, ao mesmo

momento, mas mantêm o caráter de fragmento in-

dependente; 
embora 

partes 

de uma seqüência não
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perdem 
a autonomia; embora dotadas de um sen-

tido 
completo, 

ganham 

novos significados, 
quando

vistas 
no conflito 

que 

se estabelece 

pela 

montagem

delas 
numa certa ordem. O espectador acompanha

o filme 
como se estivesse lendo, simultaneamen-

te, três 
ou 

quatro 

histórias de um livro de contos,

passando mais ou menos aleatoriamente da 

página

de um deles 

para 

a 

página 

de outro. Deste modo,

voltar 
com maior regularidade ao 

personagem que

encontrou 
no dentista, boca aberta, o dente de trás

doendo 
muito, serve de baliza neste constante mo-

vimento 
de vai-e-vem entre um conto e outro.

Voltar 

periodicamente 

a este 

personagem 

serve

para 
o conhecimento dos outros, todos eles igual-

mente 
cobradores 

— 

iguais e simultaneamente di-

ferentes 
uns dos outros. O 

que 

não diz 

palavra 

e

se 

joga 
como uma fera sobre o dentista na cena de

abertura 
materializa as relações sociais deste 

qua-

dro 
social em 

que 

o superaquecimento 
global 

derre-

te o asfalto: as relações entre as 

pessoas, 

as relações

de 
trabalho, 

as relações 

políticas 

e econômicas, as

relações 
familiares, as relações amorosas 

(se 

é 

que

ainda 

podem 
ser chamadas assim) são redutíveis em

última 
análise a uma atitude de cobrador.

Ana Argentina, imagem cinematográfica da

Ana Palindrômica, 
cobra a identidade 

que 

estão lhe

devendo 

(Yo 

necesito saber 

quien 

soy 

yo), 

cobra os

pais 
que 

lhe estão devendo 

(sí, 

me da miedo: se a vos

te 
dijeran 

que 
tus 

padres 

no son tus 

padres, que 

tus

padres, los mataron esos a tus 

padres). 

O 

pedestre

cobra 
a tiros o automóvel 

que 

estão lhe devendo. O

industrial 

americano cobra em 

passeios 

de automó-

vel 
o 

que 
tem certeza 

que qualquer pessoa 

e todas

elas 
lhe devem. A amante cobra 

que 

seu homem seja

o seu cobrador: foi desconsiderada 

por 

uma 

qual-

quer, 
é 

preciso 

cobrar o respeito 

que 

lhe devem ma-

tando um inocente, o filho dela, de sete anos, 

para

que 
ela sofra muito 

(mas 

não 

precisa 

fazer o 

garo-

to sofrer muito não). O 

policial 

cobra o ouro 

que 

a

gente 

miserável enfiada no buraco da mina lhe deve.

Os trabalhadores cobram o 

que 

os 

políticos 

do Fifth

Meeting for Global Development lhes devem.

No dentista, o homem com a dor lá de trás não

está apenas cobrando o dente 

que perdeu: 

cobra. O

que 

o espectador sabe dele é isso: ele é o cobrador.

O 

poder 

exige 

que 

o devedor 

pague 

tudo o 

que 

não

deve, o dente de trás doendo muito cansou de 

pagar.

Os 

panfletos jogados 

na rua e umas 

poucas 

frases

jogadas 

sobre as últimas imagens reafirmam como se

fossem legendas sublinhando o 

que 

se viu até então:

No somos 

guerrilleros 

ni terroristas, no somos

ladrones ni narcotraficantes, 

pero 

nos deben mu-

cho, nos deben todo.

Nos devem muito: namoradas, alegria, respeito,

memória... têm muitas coisas 

para pagar.

Nos deben saber 

quiénes 

son nuestros 

padres.

Simplesmente estamos cobrando, enquanto esti-

verem nos devendo, nós continuaremos cobrando.

Enquanto isso, em outro contexto, a literatura

continua a cobrar o 

que 
o cinema lhe deve e o cine-

ma o 

que 

a literatura lhe deve 
- 

Leduc vai a Fon-

seca buscar o 

que 

o escritor apanhou do cinema 

-,

cobrança igual e ao mesmo tempo diferente, 

porque

nela o cinema serve de travesseiro 

para 

a cabeça da

literatura e esta de travesseiro 

para 

a cabeça do ci-

nema. •

José Carlos Avellar é ensaísta e crítico de cinema.
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Os filmes substituem

os livros?

Cecília 
Costa

Cinema e literatura 

— 

essas duas riquíssimas ex-

pressões artísticas, uma muito antiga e a outra bem

mais 
moderna 

- 

não 

passam, 

evidentemente, de

duas 
formas diferentes de se contar histórias. Com

palavras, 
apenas, ou com imagens, signos e músi-

ca. 
Pessoalmente, 

através dos filmes e dos livros,

impregno-me 
de vivências, sentimentos, ou mesmo

pesadelos e sonhos de outras 

pessoas. 

E com isso

alargo 
minha visão de mundo. Torno-me mais fie-

xível, 
aberta ao outro. Ao novo, e também ao antigo.

Aprendo 
a ser mais complacente com o sofrimento

alheio, 
os 

pecados, 
os nichos escuros, aquilo 

que 

não

se confessa, 
mas se faz. Com culpa, conflito inter-

no, ou não. Ler, ver cinema, ensina-me, 

por 

conse-

guinte, 
a viver melhor. Ao estourar os limites de

sentidos, 
balançar meus neurônios. Derrubar o 

que

estava 
solidamente cristalizado.

Com uma boa história, surpreendente, inespe-

rada, 
chocante, contada com estilo e alma, tudo o

que 
é rígido como 

pedra 

se desfaz. Vira água. Rio.

Corrente. 
Mutação. Ao fechar o livro ou ler na tela

os créditos, embalados 

pelo 

final da trilha sonora,

devaneio. Vago no infinito. Deixo meu 

pensamento

se embeber de novas 

percepções. 
Sensações. Jane-

Ias abertas no vácuo da mente. As vezes, fico mais

macia e líquida. Como sangue ou choro. Sereno ou

orvalho. Areia. Poeira de estrelas. Vida. Mistério.

Buracos negros no cosmo, incógnitos. Nebulosas.

Agora, se me 

perguntarem 

do 

que gosto 

mais,

se de ler livros ou ver filmes, eu teria 

que 

optar en-

tre dois 

grandes 

amores, 

partir 

o coração em dois.

Mas, mesmo assim, diria, 

quase que peremptória-

mente: 

gosto 

mais de ler. E, o 

pior, 
considero 

que

ocasionalmente o cinema 

pode 
ser o assassino da

literatura. Sim, 

quando 
os romances migram 

para 

a

tela, o cinema 

pode 

ser a morte da literatura. Uma

frase de efeito? Não, uma frase oriunda de muitos

anos de vida e vivência 
de leitora, 

que pode 

ser

comprovada.

Esse assassinato 
costuma ocorrer sobretu-

do 

quando 
o filme é bom, e muito bom. Pois uma

ótima 

película 
destrói 011 

pelo 

menos corrompe o
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imaginário, ao 

prender 

nossa visão interna do livro,

vasta e extremamente 

pessoal, 

à visão do cineasta.

Fechando ou encapsulando aquilo 

que 
é incomensu-

ravelmente aberto: nossa fantasia. Reduzindo nos-

sas telas internas, criadas em nossa memória e em

nosso inconsciente, desde nossa infância, a uma só

visão. Uma só imagem. Um só rosto. A do ator ou a

da atriz 

que 
dá vida ao 

personagem. 
Sejam 

protago-

nistas ou coadjuvantes.

Cada um de nós tem suas 
próprias 

experiências

relativas à transformação de livros em filmes, 

pois

cada um de nós optou 

por 

determinados filmes. Mas

há aqueles 

que 
fazem 

parte 

do imaginário comum,

de 

quase 
todos os amantes do cinema. Por serem

películas 

clássicas, 

premiadas, 

vistas e revistas 

por

milhares ou até mesmo milhões de 

pessoas. 

Vou ci-

tar alguns exemplos. 

Quando 

se 

pensa 
em Dr. Jiva-

go 

e Lara, logo nos vêm à cabeça os rostos de Omar

Sharif e de Julie Christie. Creio 

que 
dificilmente 

po-

demos escapar destas 

personificações, 
criadas com

maestria 

por 

David Lean. Tanto 

que 
o filme, exibido

inicialmente em 1962, recebeu na ocasião cinco Os-

cars. Lean criou um outro 

personagem 

inesquecível,

num filme também originado 

por 

um 

grande 

livro,

Os sete 

pilares 

da sabedoria, relato autobiográfico do

oficial britânico T. E. Lawrence. Hoje em dia, 

por

causa do Lawrence da Arábia, não conseguimos mais

separar a imagem do arqueólogo, militar, agente

secreto e conspirador inglês do 

perfil 

longilíneo de

Peter 0'Toole, um homem bem mais alto, aliás, 

que

o visionário coronel 

— 

na ocasião um 

jovem 

tenen-

te 

- 

amigo dos sheiks árabes. Em outras 

palavras,

pensamos 

em Lawrence, vemos o rosto de OToole,

seus olhos azuis meio esgazeados, com o filme ten-

do marcado 

para 

sempre nossa retina. E são 

poucas

as 

pessoas, 

creio, 

que 

se interessam em conhecer o

verdadeiro rosto do lendário aventureiro, apesar de

atualmente ser facilmente encontrável na internet,

por 

se encontrar estampado na enciclopédia virtual

Wikipédia.

Quem, por 

outro lado, comprou e leu o livro O

pianista, 

do 

polonês 

Wladyslaw 
Szpilman? O filme

ganhou 

o Oscar, redimiu definitivamente 
o diretor

Roman Polanski e consagrou de vez o ator Adrien

Brody, mas creio 

que 

dificilmente 
o belíssimo rela-

to do sofrido 

pianista, que 
levou mais de 40 anos

para 

ser editado, atraiu a atenção dos leitores. Sem

falar em filmes 

que 

têm ainda o 

péssimo 
efeito de

matarem livros razoáveis, como é o caso de 

Quan-

do Nietzsche chorou, um best-seller bem interessante

que, 

ao ser 

passado para 

as telas, recebeu uma carga

onírica bem mais tresloucada 

que 
a do texto ori-

ginal, 

com cores vivíssimas, 

perdendo 
totalmente

uma condição literária 

— 

ou mesmo fílmica 
— 

essen-

ciai, a verossimilhança ou verdade 
do enredo, mes-

mo 

que 

essa verdade seja uma verdade 
interna, 

da

trama em si.

Mas voltemos ao mote inicial, ao da colagem

do livro ao filme ou ao da superposição 
do rosto

do 

protagonista 

ao de um bom ator. Pensemos 
em

alguns casos brasileiros. Como separar 
Augusto

Matraga de Leonardo Villar, o ator do filme de Ro-

berto Santos? Paulo Honório, o 

personagem 
de São

Bernardo, filmado 

por 

Leon Hirszman, 
de Othon

Bastos? A 

professora 

Madalena de Isabel Ribeiro?

Ou como deixar de vincular Memórias do cárcere, 
o

livro de Graciliano Ramos, à ótima 

performance

de Carlos Vereza dirigido 

por 

Nelson Pereira 
dos

Santos? E ainda 

pensando 
em Graciliano e Nelson,

quem 

é 

que 
esquece a cachorrinha Baleia de Vidas

secas? E 

quantas 
pessoas 

leram o livro, mais recen-

temente, 

quando 
não obrigadas 

por 

um 

professor,

um 

pai 

ou mãe determinados a 

"incentivar 

o hábito

de leitura"?
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Enfim, bons filmes enclausuram os livros, ao

prendê-los 
ao sonho do cineasta, e não ao do es-

critor 
ou ao do infinito de leitores e leituras 

que

um 
livro 

pode 

ter. Até minisséries ou novelas em

televisão, 

quando 

bem-feitas, com ritmo e corte de

filme, 

podem 
ter este efeito. A atriz Sônia Braga,

definitivamente, 
ficou sendo Gabriela. Com muitas

pessoas, 
provavelmente, 

após a novela de televisão,

tendo 

passado 

a achar 

que 

sua 

pele 

cheira a cravo

e canela, 
conforme o título do romance. Já o filme

por 
ela estrelado, ao lado de Marcelo Mastroianni

— 

direção 
de Bruno Barreto 

— 

não foi tão marcante.

Somente 
tendo aproveitado a fusão de Sônia Braga

com 
a 

personagem. 

Mas o estrago 

já 

estava feito.

Difícil 
imaginar uma outra Gabriela. Ou seja, 

prati-

camente 
impossível nas últimas décadas ler o livro

de 
Jorge Amado e abstrair totalmente as imagens

televisas 
da encantadora baiana, 

presa 

no telhado,

com 
suas 

pernas perfeitas 

sendo mostradas 

gene-

rosamente.

Mas é claro 

que, por 

outro lado, não estou a ne-

gar, 
categoricamente, 

que, 

às vezes, 

pode 

ocorrer

um 
efeito contrário. Benéfico. Um ótimo e inespera-

do resultado 
advém 

quando 
um bom filme ou uma

boa 
novela, bem folhetinesca, leva o espectador a

comprar 
a obra literária, na 

qual 

as criações visu-

ais 
se basearam. Já 

que 

algumas fitas ou minisséries

televisivas 

geram 

uma certa curiosidade 

quanto 

à

capacidade 
de o cineasta ou de o diretor do folhetim

televisivo 
ter sido capaz ou não de condensar com

engenho 
e arte um texto 

já 

consagrado e transpor-

tá-lo 

para 
tela.

Quando 
esta 

pequenina 

semente de curiosidade

nasce 
na mente do espectador, todos saem 

ganhan-

do. 
Neste caso, cinema, tela e literatura andam de

braços 
dados. Com o ver e o imaginar entrelaçando-

se 
as mãos, em vez de entrarem em confronto. Em

outras 

palavras, 

em vez de assassinatos, temos, no

caso, ressurreições de livros há muito esquecidos.

Abandonados nos depósitos das editoras ou estan-

tes de sebos e livrarias. O 

que 

é uma felicidade 

para

nós, amantes da literatura.

Só 

que, 

apesar de eventualmente ocorrer este

efeito 

positivo, 

complementar, de ida e vinda, tro-

ca ou revival 

— 

os filmes do bruxinho Harry Potter

são um bom exemplo de excelente convívio entre

o livro e a tela 

— 

eu ainda 

ponho 

a rica imaginação

num 

patamar 

acima do da congelada, unívoca, uni-

lateral visão do diretor ou cineasta. Pois o difícil,

hoje em dia, não é estimular nos 

jovens 

o hábito de

verem filmes ou de ficarem 

pregados 

diante de uma

televisão, embriagando-se de imagens 

que 

talvez,

futuramente, os levem aos livros. O difícil é alimen-

tar o amor 

pela 

leitura e levar os adolescentes e até

mesmo os adultos a exercitarem suas 

próprias 

ima-

ginações. 

Darem voltas no trapézio mental, onde

brincam os 

pensamentos. 

Dar vôo à criatividade.

Acirrar a capacidade crítica, embotada 

pela 

enxur-

rada 

propagandística 

e midiática.

O 

que 

é dado de 

presente 

numa bandeja cheia de

imagens, letárgicas, hipnotizantes, 

gera 

uma certa

preguiça 

de 

pensar, 

analisar, avaliar, 

julgar, 

criar.

Quantas 

vezes, 

quando 

se 

pede 

a um 

jovem que

leia um livro 

— 

o Dom Casmurro, de Machado, 

por

exemplo, ou Iracema, de Alencar 
— 

não ouvimos, de

imediato: 

"Mas 

não será 

que 
não existe um filme?

Por 

que 

tenho 

que 

ler o livro?" Como se o impor-

tante fosse apenas tomar conhecimento da trama,

se 

possível 

de forma bem resumida. E assim deixar

de usufruir o conhecimento 

pessoal, personalíssi-

mo, 

quanto 

à forma como ela foi narrada. Ter o seu

próprio prazer 

com relação 
à linguagem empregada

pelo 

escritor. Sua escolha de estilo e formatação dos

episódios ou capítulos. 
Como 

ganhamos, 

crescemos
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internamente, ao concebermos na tela de nossos

cérebros nossas 

próprias 

imagens, ao afundarmos

numa cadeira ou nos encostarmos no respaldar de

uma cama e entrarmos dentro das 

páginas 

de um

livro. Como se entrássemos na toca de Alice.

Nos dois casos citados acima, felizmente, ali-

ás, não há Capitu na tela 

que 

tenha acabado com

o enigma do 

personagem 
machadiano. Assim como

nunca houve Iracema 

que 
enterrasse, no imaginá-

rio brasileiro, a virgem de lábios de mel de José de

Alencar. Fazendo com 

que para 

sempre entrasse na

pele 

e nos ossos de uma atriz contemporânea.

Para finalizar, eu diria 

que, 

com filmes ou sem

filmes, meu Guerra epaz é só meu. Assim como meu

Crime e castigo, meus Irmãos Karamazov, meus Maias,

meu Rastignac, meu Rubempré, minha Fantine, mi-

nha Virgília, meu Brás Cubas. Meu 

Quincas 

Borba,

minha Flora, minha Diadorim. Minhas meninas, da

Lygia, também ninguém 

jamais 

roubará. Por mais

que 

eu 

goste 

de cinema. #

Cecília Costa é 

jornalista 

e escritora.



Ingmar Bergman, 

escritor

Per 
Johns

Ao se editar roteiros de filme em livro, transfor- é verdadeira: talentosos escritores, a exemplo de

mando-os, de certo modo, em obra literária e desti- Scott Fitzgerald, escreveram roteiros irrelevantes

nando-os, 
em conseqüência, a mais amplas camadas e medíocres apenas como 

ganha-pão, 

embora se

do 

que 

a dos círculos especializados de cinéfilos, conheçam, 
por 

outro lado, casos especiais de cola-

justo 
que 

se 

pergunte qual 

o motivo, 

pois que, 

aíi- boração bem sucedida, 
por 

afinidade entre escritor

nal, ao 

que 

se sabe, roteiro é apenas matéria-prima e cineasta, como as 
que prenderam 

Carl Dreyer a

de filme, e não, em si mesmo, 

produto 

acabado. Hjalmar Sõderberg, em Gcvtrud, e Robbe Grillet a

Mesmo 

porque, 

há bons roteiros 
que 

redundam em Resnais, naquele estranhíssimo 
lítero-filme 

que 

foi

maus filmes, bons filmes calcados em maus rotei- Ano 

passado 

eiu Manenbad. Em matéria de transpo-

ros 
e até filmes 

que prescindem 

de roteiros, 

para sição 

literária, entretanto, Bunuel inovou: fez um

não falar de roteiros inadequados à função fllmica. filme 
inteiro, O anjo exterminador, a 

partir 

de alguns

Nenhuma obra-prima literária conseguiu verter-se poucos 
versos de Eliot 

(da peça 

The cocktail 

party).

em 
obra-prima no cinema. Alguns teimosos cine- Os versos e a simbólica da 

peça 

são a espinha dorsal

astas 
a tangenciaram, como Orson Welles com do filme; o resto é recheio. Pellini, 

por 

sua vez, em

história 
imortal, de Isak Dinesen, e O 

processo, 

de seus filmes de memórias em 

que, 

conforme ele mes-

Kafka, 
Luchino Visconti com A morte em Veneza, mo 

disse, 

"narra 

recordações inventadas", elabora

de Thomas Mann, ou Raoul Ruiz com Em busca do libretos 
(mistos 

de desenhos, esboços, fragmentos)

tempo 

perdido, 

de Proust, mas deixaram a impres- indissociáveis 
do filme. Raros são os roteiros 

— 

não

são 
de alguém 

perdido 

num corredor infindável fosse 
uma contradição 

— 

que ganham 

status inde-

cheio 
de 

portas 

sugestivas, 
posto 

diante da obriga- pendente de material a ser lido, com 

potencialida- LIVRO

Ção de escolher uma única. E a recíproca também des 

próprias 

e independentes do material fílmico.
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O 

próprio 

Ingmar Bergman 
— 

tão be-

neficiado 

pela 

voga de roteiros em forma de livro

questionava 
sua validade literária, ao alegar 

que

para 

semelhante empreendimento lhe faltava 

"tan-

to a inteligência como a habilidade verbal" e, assim,

limitava-se a convidar o leitor 

para 

o destrinçamen-

to de uma 

"escrita 

cifrada 

que, 

na melhor das hi-

póteses, 

apelará 

para 

a fantasia e vivência de cada

um'. Além do mais, o leitor a 

que 

ele se refere não é

um leitor lato sensu; dirige-se especificamente a seus

colaboradores na feitura do filme, e 

portanto, 

e a

rigor, aos co-autores 

(ou 

co-participantes) do 

pro-

duto acabado. E 

quase 
como se fosse um 

pedido 

de

desculpas 

por 

sua inabilidade 

propriamente 
literá-

ria de traduzir o filme em 

palavras.

Isso 

posto, 

fica claro 

que 

o roteiro de um filme

é algo 

que 
se materializa em outra esfera, sendo

muito mais 

para 

ser 

(trans)figurado 

— 

vale dizer,

apreendido como imagem 
—• 

do 

que para 

ser lido

como obra literária. Em verdade, fecha-se em torno

de um horizonte determinado, dir-se-ia 

palpável, 
ao

contrário de um romance, 

por 

exemplo, 

que 
abre

tantos horizontes 

quantos 

forem os leitores. O ro-

mance é um cadinho de filmes, mas o filme 

jamais

abrigará todas as 

perspectivas 

abertas 

por 

um ro-

mance. E o roteiro, 

por 

sua vez, ainda não é o filme.

E uma tentativa de fazê-lo ver, 

quase 

como o esboço

de uma obra 

plástica, 

a notação de uma obra mu-

sical ou, no 

próprio 

reino da literatura, o 

plano 

da

obra, os fragmentos constitutivos, as anotações.

No caso de Bergman, entretanto, e malgré lui,

constata-se um fenômeno raro. O roteiro, 

que 

é

sempre de sua autoria 

(pelo 

menos nos filmes 

que

considera seus), tem evidentes méritos literários, até

mesmo na 

preocupação que 

denota com a expressão

verbal em si. E significativa a 

quase 
angústia com 

que,

em mais de uma oportunidade, 

procura 

transmitir a

seus colaboradores 

(leitores) 

aquilo 

que 

vê e sente,

e ao fazê-lo, faz literatura, como nesta 

passagem:

A única coisa 

que 

sei é 

que 

sou impelido 

pelo

desejo de liberar uma situação, de conceber um

pouso 

em meio a um caos de impulsos desorienta-

dos e contraditórios, um 

pouso 
onde a 

fantasia 

e

o anseio 

formal, 

em esforço conjunto, cristalizem

um componente de minha visão da vida.

O trecho citado consta numa típica 

"curta 

inter-

rupção" ou interlúdio, 

quase 

um desabafo, no rotei-

ro de Gritos e sussuros, exemplo extremo dessa 

pre-

ocupação. E este ao mesmo tempo o mais difícil e o

mais legível de seus roteiros, aquele em 

que, 
com

mais clareza, se vislumbram suas específicas virtu-

des literárias. Se fosse 

possível 
resumi-las, diria 

que

essas virtudes estão nas 

proximidades 
da concisão,

tanto dialogai 

quanto 

descritiva.

Em conseqüência, retrospectivamente, 
liberto

até certo 

ponto 

do brilho 

quase 
ofuscante da ima-

gem que 

ocasionou, 

quando 
não 

proporcionando-

lhe 

(à 

imagem) aberturas em direção àquilo 

que 
não

mostra, o roteiro emerge com méritos 

próprios 
e

surpreendentes. Em outras 

palavras, 
sugere uma

análise de Bergman liberto da imagem de Bergman,

ou seja, uma análise do escritor 

que 
ele teria sido

sem dúvida, caso não fosse totalmente engolfado

pelo 

cineasta. Esse Bergman, 
apesar de Bergman,

quase 

diria, 

por 

trás dos bastidores, 
mostra-se como

um escritor conciso a exigir um leitor alerta, hábil

jongleur 

daquilo 

que 
Umberto 

Eco chamou de 

"obra

aberta e 

que 
em James Joyce 

_ 
para 

citar um mes-

tre do romance contemporâneo 

_ 
se materializou

como stream of consciousness 

(fluxo 

de consciência),

vale dizer, um texto 

que 
deixa nas entrelinhas mui-

to mais do 

que 
nas linhas, 

propiciador 

de múltiplos
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mundos 

possíveis, 

seja num filme 

projetado 

na tela

real de um cinema, seja num desabrochar de ima-

gens que 

afloram na cabeça do leitor. Se o filme é o

produto 
acabado, o roteiro 

por 

sua vez é uma espé-

cie de work in 

progress (obra 

em 

progressão) que 
se

sustenta 
literariamente nas aberturas 

que propor-

ciona, a 

ponto 

de não ser exagero dizer-se 

que 

o seu

horizonte de 

possibilidades 

abriga o embrião não

só daquele, mas de inúmeros outros filmes. A ex-

pressão 
work in 

progress, 

usada 

por 

Joyce ao 

publicar

em fragmentos, à medida 

que 

ia sendo escrito, seu

romance 
Finnegans wake, é especialmente, adequada

aos roteiros de Bergman, 

já que 

se configura como

um lento tatear, com idas e voltas, numa direção

que 
não 

parece 

dada de antemão. Ao 

publicar 

em

1990, sob o título Bilder 

(Imagens), 

uma interessan-

te súmula de seus diários, cadernos de trabalho e

anotações 
em 

períodos 

de lucubração criativa, 

que

antecederam 
a 

(ou 

culminaram na) elaboração dos

roteiros, 
isto fica claro. O livro contém valiosas in-

formações sobre seu modo criativo, em 

que 

a cine-

matografia entra como culminação, mas sem cunho

exclusivo, 
antes como uma espécie de arte total. Com-

partilham 
da empreitada, além da literatura, a 

pin-

tura 
e a música. Às vezes, Bergman dá a impressão

de 

que 
o filme foi o 

que 

lhe sobrou de um naufrágio,

por 
conta de suas 

(autoproclamadas) 

limitações. No

prefácio 
de Persona, reproduzido em Bilder, escreve:

"Claro 

é 

que 

a cinematografia teve de ser meu meio

de expressão. Eu me fazia entender numa lingua-

gem que 
se esquivava da 

palavra, 

de 

que 

eu sentia

falta; 
da música, 

que 

não dominava; e da 

pintura,

que 
me era indiferente". E ademais, conclui Berg-

man 
— 

"era 

uma linguagem 

que 

de maneira 

qua-

se voluptuosa se subtraia ao controle do intelecto".

Resulta um texto compactado e denso, de

uma riqueza 

quase 

aflitiva em seu 

paradoxal 

despo-

jamento, 

sem concessões, inclusive no 
que 

concerne

às convenções 

gráficas, 

num usual acavalamento de

diálogos, circunstâncias e fluxo 

pensamental, 

fei-

to muito mais de sugestões do 

que 

de descrições.

Bergman tem uma fluência 

própria 

a ser conquista-

da 

pelo 

leitor. Não é leitura ocasional, nem é leitura

de se ler como o libreto de uma ópera, com um olho

no 

palco 

e outro na 

página. 

E um texto cheio de

surpresas inesperadas, mas também de repetições e

obsessões. Já se disse, inclusive, 

que 
sua 

grande 

for-

ça 
é 

que 
ele ama suas neuroses. Há nele uma espécie

de erupção expressionista de sonhos e transgres-

sões, ersatz existencial da fria contenção 

puritana

(no 

sentido mais amplo 

que possa 

ter a 

palavra)

de uma 

"sociedade 

sem catarse", 

para 

usar de uma

expressão do dinamarquês Henrik Stangerup.(s)

Como Stangerup, Bergman tomou distância dessa

sociedade hígida, sem catarse. Ambos, na linhagem

de um Strindberg e de um Munch, tiveram com ela

uma relação de ódio-amor. Espiritualmente aparen-

tados, tangenciaram-se e se cruzaram, trilhando

caminhos diferentes. Em sentido contrário ao de

Stangerup, um escritor com alma de cineasta, Berg-

man é um cineasta com alma de escritor. A escrita,

sua 

própria 

escrita, 
que 

vê o 

que 

escreve, é a 

gêne-

se de seus filmes. Mas é mais do 

que 

apenas isso.

O 

que 

está em 

jogo 

não são os roteiros de

um cineasta, 
que 

apenas servem de subsídio ao raun-

do do filme, mas os roteiros de um cineasta 

que 

não

abre mão de escrevê-los, e 

que 
os torna válidos em

si, como indícios de uma obra literária. E 

que 

não

só vencem a 

prova 

da especialização, como ainda 

—

não fosse heresia dizê-lo 
— 

prescindem 

dos filmes.

Assim como os filmes 

prescindem 
da ossatura dos

roteiros. Claro está, 

que 
os filmes de Bergman 

—

sua obsessão 

por 

transformar a escrita em imagem

— 

brotaram de um 

genuíno 
talento de cineasta, 

que
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deita raízes na mais remota infância e 

que 

redun-

dou em algumas 

genuínas 

obras-primas fílmicas, a

exemplo de O sétimo selo, Morangos silvestres e Fonte

da donzela. Não obstante, o 

que 

aqui se 
quer 

enfati-

zar é 

que 

se desvela nele 
— 

sem exclusão do 

gênio

fílmico e teatral 
—um 

talento literário igualmente

proeminente, que 
foi, 

por 

assim dizer, oficialmente

posto 

de lado, mas a 

que 

cedia 

por 

um impulso ir-

reprimível. Não 

podia 

deixar de escrever; escrevia

sempre. E é ele mesmo, ao comparar a exaustão

provocada pelo 

cinema e o teatro com a amenidade

da faina de escrever, 

que 

confessa, ironicamente:

Escrevo 

por 

meu 

próprio prazer, 

não sob o 

ponto

de vista da eternidade.

O 

que 

é confirmado, com um fino toque de hu-

mor, 

por 

ninguém menos 

que 

Liv Ullmann 

(em 

seu

livro Mutações), com 

quem 

Bergman foi casado, ao

dizer, relembrando as temporadas 

que passaram

juntos 

na ilha de Faro:

Eu sentia saudades de Ingmar, isolado em seu

estúdio, sempre escrevendo.

Dos roteiros editados no Brasil, à exceção de

Sonata do outono, uma bem sucedida homenagem a

Ingrid Bergman, brilhantemente coadjuvada 

por

Liv Ullmann, e O ovo da serpente 

(um 

filme atípico),

Gritos e sussurros, A hora do lobo e A hora do amor 

po-

dem não ter resultado em 

grandes 

filmes, mas são,

sem dúvida, 

por 

deixarem transparecer com clareza

o talento literário e as obsessões do autor, represen-

tativos do universo maior de sua obra, culminada no

que 

seria, mas não foi, seu último 

(em 

suas 

próprias

palavras) 

filme, Fanny e Alexandre 

{1982), 

e nas me-

mórias de Laterna magica 

(1987), 

onde, finalmente,

Bergman se apresenta sem rebuços como o talento-

so escritor 

que 
é. Boa 

parte 

de seus temas recorren-

tes surge nestes três roteiros à maneira de tema e

variações, como numa arte da fuga. Reencontramos

ali, a via crucis de 

personagens 
ancoradas em ilhas

individuais e inacessíveis, amarradas à camisa-de-

força das convenções, tolhidas ou impedidas 

(por

uma força 

que 

as transcende) de construir um rela-

cionamento empático e durável; o acintoso, não só

silêncio como indiferença de Deus, diante do rumo

errático da criatura humana; e last not least, o confli-

to entre a fantasia 

(não 

necessariamente irreal) e o

freio de uma razão 

(não 

necessariamente racional),

de 

que 

a fantasia liberadora, num mundo de rígidos

processos 

mentais, sai humilhada e derrotada. Em

Gritos e sussurros, Bergman chega a sugerir a seus

colaboradores 
que 

esqueçam, 

por 

alguns instantes,

a razão, e se deixem submergir no riquíssimo flu-

xo vaginal 

(sic) 

da fantasia, 

que 
se assemelha 

"mais

do 

que 

tudo a um escuro fluir de águas 

profundas".

Borram-se intencionalmente os limites e as limita-

ções 
e 

passa-se 

a transitar num mundo crepuscu-

lar 

que 

não é nem sonho nem realidade. Ao tentar

retratar o lado de dentro da alma, Bergman o faz

no desespero de encontrar de novo a trajetória de

uma espontaneidade escondida 

por 

trás dos agui-

lhões 
que 

secularmente mortificam o corpo. Sú-

bito, a doentia contenção fende-se e o sentimento

alastra-se como um incêndio, à maneira do delírio

que 

acomete Johan 

(visivelmente 

autobiográfico)

de A hora do lobo. O 

personagem, 
numa espécie de

thnller 
psicossomático, 

é literalmente 

perseguido 

e

alcançado 
por 

demônios 

que 
se materializam ao seu

lado. Johan torna-se um campo de batalha ou uma

terra arrasada em 

que 
se defrontam o dia e a noite,

o céu e o inferno. É claro 

que 

retratar isso é difícil,

se não impossível num filme, 

que 

se torna imagem
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concreta 
e, 

portanto, 

comprometida com algo 
que

se define de uma vez 

por 

todas. Explica, talvez, a

dificuldade 
de se compreender A hora do lobo como

filme, embora não como roteiro 
que 

se lê. O 

próprio

Bergman 
confessa 

que 

ao fazer Johan escolher 

"o

sonho 
dos demônios em lugar da verossimilhança

de 

(sua 

mulher) Alma 

(...) 

acabou 

por precipitá-lo

numa 
situação 

que 

só é acessível através da 

poesia

ou da música". Demônios são 

pessoais 

e intransferi-

veis, riquíssimos em suas espantosas metamorfoses,

alcançáveis 

por 

meio de uma transposta imagina-

ção, 
mas irredutíveis à imagem cristalizada, igual

para 
todos. 

Quase 

sempre, o filme concretizado não

agradava 
Bergman completamente, em razão da

defasagem 
entre a idéia um 

pouco 

hesitante 

que 

se

abria no roteiro e o filme 
que 

se 

fechava, para 

sempre,

na imagem. Ou como ele mesmo disse:

As 

palavras 

são muito mais ambíguas do 

que 

as

imagens.

E 

portanto, 

mais ricas. Pertencem ao reino da

poesia, 
em 

que 

os significados e a imagética esca-

pam 
do entendimento, mas não da compreensão, ou

seja, 

"a 

poesia 

aumenta o território do 

pensável, 

mas

não diminui o território do impensável", na concisa

expressão 
do filósofo Vilém Flusser.

Os lineamentos e os significados das 

palavras

envolvem-se 
nas brumas de uma 

possibilidade 

im-

previsível. 
Desvendar esse caminho aberto ao não-

se-sabe-onde 
é 

papel que 
cabe ao leitor 

(espectador)

atuante, 
e não se 

justifica por 

nenhum motivo ex-

terno 
a ele mesmo e seria tão 

pouco 

"propriedade

comum 
de todos" 

quanto 

a maneira como a divin-

dade 
é vista e interpretada. Nenhum símile realis-

ta é capaz de transmitir a outrem, digamos, como

produto 
acabado, o espírito celeste 

que 

desce em al-

guém 

ou a conformação da besta apocalíptica 

que

lhe toma o freio entre os dentes. 

Quando 

um e outra

desvelam seus anjos ou demônios multiformes não

há imagem comum 

que 

os reconheça. A arte tenta.

O expressionismo na 

pintura, 

tão escandinavo em

sua erupção do longamente reprimido, foi longe em

sua liberação de imagens compulsivas, mas só a 

pa-

lavra, 

por 

sua rica ambigüidade, cabe em todos os

figurinos, 

porque 

não cabe num só. Nesse sentido,

Bergman é expressionista nas imagens e 

poeta 

nas

palavras. 

Literalmente expulsa em 

palavras, que 

se

transformam em 

(suas) 

imagens, obsessões, como a

das três mulheres à espreita da morte de uma 

quar-

ta, numa ambiência outonal em 

que gritos 

ecoam

em sussurros, 

que 

conviveu com o cineasta durante

meses, ou, ainda, a da visualização do interior da

alma, estranhamente, como uma úmida membrana

vermelha. Haveria nisso algum significado objetivo,

destacável, edificante?

Bergman locomove-se no limiar entre o sono

e a vigília 
— 

uma terra de ninguém e de todos 
—

paradoxalmente 

salvo da voragem inconsciente

pela 

mesma arte 

que 

fez submergir Johan, de A

hora do lobo.

Como manifestação de um credo artístico e tex-

to literário 

— 
mais do 

que 

como consecução fílmica

— 
A hora do lobo é insuperável, a 

partir 
mesmo da

própria 

epígrafe 
que 

esclarece o 

que 
vem a ser essa

hora da madrugada como metáfora da finitude: um

momento limítrofe, 

precário, 
em 

que 

"a 

maioria das

pessoas 

morre, 
quando 

o sono é mais 

profundo 

e os

pesadelos piores, (...) 

mas também a hora em 

que 

a

maioria das crianças nasce". 

Qualquer 

coisa como

uma crise 

permanente 
em seu sentido etimológico

ou médico, vale dizer, de momento 

que 

se situa en-

tre a morte e a cura ou entre a morte e o recomeço,

ou ainda entre a loucura e a sanidade, espécie de
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neutralidade beligerante ou equilíbrio de opostos

irreconciliáveis, um estado 

que poderia 

ser fácil-

mente reconhecido 

por 

almas irmãs de Bergman

como Hõlderlin, Nietzsche e Van Gogh.

A diferença entre A hora do lobo e Gritos e sussur-

ros é 

que 

o 

primeiro, 

ao deslizar sem disfarces 

para

o outro lado, 

perde 

de todo seus liames com a rea-

lidade convencional, o 

que 

não é o caso de Gritos e

sussurros, 
que 

ancora firmemente no real, 

para 

dele

se desprender libertado. Ambos são densos e crus e

atingem 

por 

vezes às altitudes 

(ou profundidades)

do indizível, o 

que 

implica dizer do silêncio 

que 

dia-

loga consigo mesmo e do vazio 

que 

se supera no

vazio.

Já A hora do amor é inteiramente terra-a-terra, a

história de um arqueólogo estrangeiro 

que 

invade a

placidez 

de uma família sueca com seu 

perigoso 

dio-

nisismo. O filme, uma co-produção sueco-america-

na, foi repudiado 

por 

Bergman 

(considerava-o 

mui-

to ruim, um de seus 

piores, 

feito apenas 

para ganhar

dinheiro), não obstante lidar, de uma maneira 

que

se diriafigurativa em linguagem das artes 

plásticas,

com os 

principais 

temas do cineasta-escritor.

Tomando como 

parâmetro 

o casamento 

(que 

re-

tornaria adiante, na famosa série, feita 

para 

a TV.

Cenas de um casamento, a 

que 

se segue, 20 anos de-

pois, 

esse 

que 

seria, de fato, seu último filme, Sara-

band), Bergman volta a fustigar a aparente impôs-

sibilidade 

(ou 

má vontade) 

que 

as 

pessoas 

têm 

para

chegar ao âmago de si mesmas e uma da outra, sem-

pre protegidas pela 

couraça impenetrável de uma

rígida carapaça de 

preconceitos. 

E o drama do 

que

acontece 
quando 

esta couraça cai, desnudando a

criatura, 

por 

interferência de um elemento externo,

que 

ocasiona a ruptura do 

que 

se fecha em torno da

família e do hábito. E o equivalente nórdico de um

filme mais ou menos contemporâneo como Teorema,

do italiano Pier Paolo Pasolini. O corpo estranho,

que 

irrompe inopinado, como se vindo de um he-

misfério interdito ou do lado obscuro da alma, 

pro-

duz a incontornável crise do encontro desejado ou

sonhado e, ao mesmo tempo, evitado, 

pelo 

medo 

que

traz das coisas 
que 

acontecem 

quando 

são deixadas

ao deus-dará do acontecer, internamente desatado,

sem freios ou limitações. A incomunicabilidade de-

saba arruinando as vidas a 

que 
servia de 

pedestal,

sem 
que 

se resolva. O título do filme embute ainda

uma sutileza intraduzivelmente escandinava e 

pu-

ritana. Em sueco, a 

palavra 

Berõringen 

(traduzida

em inglês 
por 

The touch) significa o tato ou conta-

to com alguém ou alguma coisa, e, 

por 

extensão, o

horror ao excesso de 

proximidade 

física, à efusão

sentimental, 
ao roçagar de epidermes, 

justamente

o 

que 

desencadeia 
a crise conjugai ou familial. É

quase 

como se fosse não 

propriamente 
a descoberta

da infidelidade 
(sanável), 

mas a descoberta 

proibi-

da do corpo 
(insanável). 

Desata a 

perigosa paixão

dionisíaca, 
infensa aos meios usuais de coerção, 

que

se expressa 
por 

meio de uma curiosa e significativa

metáfora, 
que 

talvez 

passe 

despercebida no filme,

mas se mostra clara no texto do roteiro, 

quando

o disruptor 
personagem 

masculino, estrangeiro e

arqueólogo, 
menciona o achado de uma belíssima

estatueta 
de mulher em madeira, escondida durante

séculos 
na escura 

parede 

de uma igreja medieval.

Trazida 
à luz do dia é atacada 

por 

estranhas larvas

de um inseto 
desconhecido 

que 

eclode em seu inte-

rior, deformando-a 
de dentro 

para 

fora, ou seja, ao

contato 
da luz o corpo se dissolve 

pela 

força do 

que

traz em si. Essa emblemática metáfora arqueológi-

ca 

já 

mereceria 

por 

si só uma menção especial. A

estatueta 
representa tanto uma obra de arte 

quan-

to um corpo em estado de natureza. Ambos sofrem

por 

não 

poderem 

ser o 

que 

são, roídos de dentro
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para 
fora. ve 

ou filma a amargura de 

que 

no real da vida ou a

Em sua autobiografia, Laterna mágica, Bergman fantasia cede o 

passo 

à razão, em detrimento de suas

conta 

que 

viu, num súbito lampejo, em um de seus ilimitadas riquezas 

(escondidas 

em algum recanto

filhos 

(como 
se estivesse se vendo a si mesmo num da 

perdida 
alma infantil) ou a criatura submerge

espelho), 
uma secura, uma frieza, um distanciamen- numa voragem 

que 

a anula como criatura. Entre os

to 
afetivo insidiosamente disseminados nele 

pela dois 

extremos, a loucura 

que 
liberta 

quem 

somos e

educação, 

pelo 

convívio familiar e, dir-se-ia, 

pelo a 

camisa-de-força 

que 

a contém e armazena inver-

sangue. 

Que 

se traduziu assim em 

palavras: dades 
existenciais, não existe aparentemente meio

termo, A religião tenta conciliar os opostos, mas é

Não me toques, não te aproximes demais, não engolida, e se torna ou mais uma convenção 

que 

se

me segures... acrescenta 
às outras, oca 

por 

dentro, ou mais uma

forma de loucura 

que 
se marginaliza, e assim, acaba

Quase 
ipsis litteris o 

que 

se lê num diá- por compor as três 

pontas 

beligerantes, 
com suas

logo 
de Gritos e sussurros entre as duas ir- alianças mutáveis, de um dilema humano ou trinda-

mãs, 
Karin e Maria, em 

que 

a segunda ten- de medonha a 

que 
Bergman tentou dar corpo e voz

ta 
se aproximar e a outra se esquiva, dizendo: explícitos 

nos três 

personagens 

do filme Riten 

(Os

rituais), e 

que 

representam: a Ordem burguesa ou

Não, não me toques. Não me toques. Odeio 

qual- burocrática, que 
é necessária, mas insuportável; a

querforma 

de contato. A ão te ãpvoxirnes de tuityi... Cviãtwidãde 
dionisíaca ou artística, 

que 

é anárquica,

mas imperiosa; e o Além simplificado ou cifrado, 

que

Uma aversão 

que 
culmina 

quando 
a moribunda se insinua em desespero de causa, mas é duvidoso.

Agnes, 

perto 

do fim, reclama do frio e 

pede 

às irmãs

que 
a aqueçam com o calor de seus corpos; 

quem 

Ao abandonar 
— 

soi disant 
— 

o mundo dos fil-

atende 
é a criada Anna, imbuída de uma naturali- mes feitos 

para 

o cinema, com Fanny e Alexandre,

dade 

que 
se diria instintiva e terrena 

(ou 

materna), em 1982, Bergman contava apenas 64 anos, ainda

ao contrário das irmãs, 

que 

são contidas 

por 

sua em 

plena 

força e vigor, mas sentia-se incapaz de

civilidade 
externa, 

protestante, 

abstrata. Esse o ca- prosseguir. O desgaste de fazer filmes era exces-

valo 
de batalha. Caracteristicamente, Bergman não sivo: roía corpo e alma. Antes 

que 
o destituíssem,

se furta a confessar 

que 

a feitura de filmes repre- destituía-se. Em suas 

próprias palavras: 

"Prefiro

sentou 

para 

ele uma clara 

possibilidade 
de romper pegar meu chapéu e sair enquanto ainda sou capaz 

73

a couraça 
dessa sua incomunicabilidade corpórea, de alcançá-lo no cabide". No fundo, a desistência

com 
seu apelo, mais do 

que 

apenas comunicativo, talvez se deva a sua concepção 

(irrealizável) 

de ci-

fortemente 
erótico". nema, 

que 

se fundamenta 
na idéia de fazer filmes

Além do desejo de 

proximidade 
nessa estranha "como sonho, como música", vale dizer, a 

pretensão

terra 
de ninguém em 

que 

a alma apenas tangencia de realizar o 

que 
nenhuma outra arte, a não ser a

o corpo 
com repugnancia, sem 

que jamais 

se encon- musica, consegue, 

"ultrapassando 

nossa consciência

REVISTA DO

trem 
ou fundam, subjaz a tudo 

que 

Bergman escre- desperta, 

para 
chegar diretamente aos sentimentos, 
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nas funduras crepusculares da alma". Esse o credo e

o objetivo, raramente ou 

quase 

nunca 

(segundo 

ele

próprio) 

alcançado.

Entretanto, ao abandonar o mundo dos filmes

com sua exigência 

quase 
sobre-humana, Bergman

não abandonou a direção teatral, uma antiga e bem

sucedida 

paixão. 

Por outro lado, teve tempo e vagar

para 

lançar um olhar retrospectivo sobre sua vida,

não só 

pontilhada 

de sucessos fílmicos, mas 

que 

o

alçara à condição de celebridade internacional, uma

referência inescapável no mundo do cinema. Dessa

reflexão nasceu o mencionado Laterna magica, seu

primeiro (único) 

livro concebido como livro, ou 

por

outra, 
que 

não se destinava nem ao 

palco 

nem a um

filme. Nele, conjugou-se a um sui 

generis 

talento

literário a experiência de uma vida 

que, 

de certo

modo, foi uma contínua luta de 

quem, 

como Jacó,

enfrentou seus 

próprios 

anjos e demônios, 

para,

ao mesmo tempo, 

paradoxalmente, 
livrar-se de si

e encontrar-se. Concilia 

(ou quem 
sabe, reconcilia)

o ermitão refugiado na ilha de Faro e a celebridade

internacional 
que 

nunca deixou de se sentir canhes-

tra e deslocada.

Misto de autobiografia, de 

que 

não tem o ranço

megalomaníaco e auto-indulgente, e invenção fie-

cional, 

por 

reforçar 

— 

em vez de apagar 

— 

um real

que 

não separa a realidade terra a terra da assim

chamada irrealidade do sonho ou da imaginação,

Laterna mágica é livro sem similar, 

próximo 

ou re-

moto. Tem da autobiografia a incompletude, e da

ficção, o 

que 

a completa, e assim, mescla o factual

(que 

se registra) e o imaginário 

(que 

não se registra,

mas é indissociável do factual). Bergman rememora

momentos ou flagrantes cuja importância se mede

não 

por qualquer 

verossimilhança convencional e

sim 

pela 

maneira como articulam a amplitude e os

limites de seu horizonte 

pessoal. 

E se tornam arte,

no sentido 

próprio 

do termo, 

pelo grau 

de re-conhe-

cimento 

que proporcionam 

ao leitor 

(espectador).

Prescindem de uma estrita 

(e 

irreal) cronologia e

seqüenciação espacial

Com competência, o autor de Fanny e Alexander

debuxa sua 

própria 

vida, numa 

paleta que 

se estende

do sombrio ao transparente, do escuro ao luminoso,

mostrando linhas mestras, súbitos borrões, ilhas de

branco intercaladas 

por 

continentes coloridos. Ao dar

visibilidade a sua vida secreta, enfatiza, 

por 

outro lado,

sua 
quixotesca 

luta com os 

problemas 
do dia-a-dia, a

exemplo do entrevero 

que 

teve com os burocratas do

Imposto de Renda, 

que 

o fizeram exilar-se voluntaria-

mente, e sugere o 

quanto 

o acessório desvia as 

pessoas

de sua vida verdadeira, a 

ponto 

de inverter o sentido

convencional de falso e verdadeiro, como 

quando 
se

refere, significativamente, à sua 

personagem 
feminina

de A hora do amor:

Aos 

poucos 

sua vida secreta se transforma 
em sua

única vida verdadeira enquanto sua vida verda-

deira vai se tornando mais e mais 

falsa.

A observação 
foi extraída do 

já 

citado Bilder

(Imagens), 

uma 

gigantesca 

entrevista de 1987 am-

pliada 

com anotações esparsas, trechos de seu diá-

rio e dos chamados cadernos de trabalho, citações

de roteiros 
e recordações 

que 

foram surgindo ao sa-

bor da hora, e 

que 

complementam o 

painel 
um tanto

aleatório 
e caótico de Laterna magica. E reafirme-

se, aleatório e caótico 

por 

natureza, necessidade 
e

intenção. 
Para não dizer 

por 

coerência de 

quem 
se

"locomove 

em frações de segundo do sonho à reali-

dade", e 

que, 

"no 

fundo, mora sempre em seu sonho

e faz 

(apenas) 

visitas ocasionais à realidade". O 

que

eqüivale a dizer 

que 

"os 

sonhos são o real e as reali-

dades do dia-a-dia o irreal".



Ingmar Bergman, escritor 
| 
Per Johns

Em seus 

princípios 

de uma Scienza Nuova,

Giambatistta 
Vico aventou a hipótese interessantís-

sima 
de 

que 

a fantasia não tem nada de nefelibata;

ela se enraíza na memória, de onde tira sua seiva.

Ou seja:

Nas crianças, vigorosíssima é a memória e, 

pois,

vivida em excesso a 

fantasia, que 

outra coisa não

é senão memória, ou dilatada ou compósita.

A sagacidade de Vico não 

passou 

despercebida

ao ficcionista James Joyce. Trocou fantasia 

por 

ima-

ginação 
e escreveu:

Imagination is nothing but the working over of

what is remembered. 

(A 

imaginação nada mais é

do 

que 

a elaboração do 

que 

é lembrado.)

Bergman 

poderia 

ter usado 

qualquer 

das duas

frases 
como epígrafe de seu último filme, Fanny e

Alexandre. 
O 

que 

se imagina vem a ser uma reelabo-

ração do 

que 

é lembrado, uma dádiva 

quase 
esque-

cida ou desprezada da infância.

Assim, em sua luta contra o aprisionamento da

criatura na camisa-de-força de uma redutiva racio-

nalidade 

pragmática, 

Bergman recuperou sua liber-

dade e seu senso ampliado de realidade através da

imaginação 

(memória) 

de duas crianças, Fanny e

Alexandre, 

que 

eram ele mesmo. Se seu 

primeiro

filme inteiramente seu 

(roteiro 

e direção) chamava-

se Fãngelse 

(prisão), 

o último, o mencionado Fanny

e Alexandre, 

poderia 

ter se chamado Libertação, 

pois

significou sua volta serena a uma infância de onde

brotaram os anjos e demônios 

que 
o fascinaram e

atormentaram 

pela 

vida afora. Metaforicamente, o

desenho 

que 

o destino lhe impôs é o de um con-

denado 

que 
é libertado, e 

que 

em sua cela adquire

tão 

plena 

compreensão de tudo 

que 
fez, a 

ponto 

de

poder, 

ao sair da 

prisão, 

retornar 

purgado 

e aliviado

ao local do crime, de 

que 

é inocente.

Espécie de crime e castigo em 

que 

o crime é des-

conhecido; só o castigo é real. St

Per Johns é 

poeta, 
ensaísta e romancista. O 

presente

ensaio é uma versão reescrita do ensaio intitulado

"Bergman 

e a membrana vermelha da alma", do livro

Dioniso crucificado 

(Topbooks, 

RJ, 2005).
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O lavrador arcaico de

imagens 
e 

palavras

Raduan 
Nassar no cinema

Marcelo 
Santana Ferreira

Há felizes adaptações de obras literárias nacio-

nais 
no cinema. Desde o fim da Era Collor, surgiu

uma 

geração 

de cineastas brasileiros comprometi-

dos com o exercício de linguagens renovadas, ex-

perimentando 
leituras inaugurais sobre textos lite-

rários 
importantes da nossa tradição. Como há uma

vasta 
referência sobre o diálogo entre as linguagens

cinematográfica 
e literária no Brasil, optei 

por 

uma

escolha 
movida 

pelo 

meu desejo e 

pelo 

comentário

livre 
— 

quase 
experencial 

— 

de um 

jovem 

artista bra-

sileiro 
a respeito do filme Lavoura arcaica, dirigi-

do 

por 

Luiz Fernando Carvalho em 2001 a 

partir

da obra curta e intensa do escritor 

paulista 

Radu-

an Nassar. O comentário do artista Gamba Júnior

(2003) 
intitulado A La Gaúche du Père 

— 

L'Empire

Des 
Sens: o tempo como um manifesto reacionariamente

necessário, 
escrito em 2003, apresenta a colisão do

olhar 
do espectador com um filme estendido em três

horas 
de duração, o 

que provocou 

a redescoberta de

um 
cinema vigoroso, corajoso e crítico. O filme de

Carvalho 
opta 

pela 

linguagem teatral a respeito da

divisão binária entre os destinos de duas fileiras de

indivíduos no interior de uma mesma família: a es-

querda 
do 

pai, 

estão os deserdados, os doentes, os

que 
sofrem de alguma anomalia. Mais do 

que 
isso,

o filme nos indicaria a condição dos 

que 

optam 

por

um caminho sem margens seguras, vergados sob o

peso 

de um fruto vermelho e talvez enfermo 

que

nasceu de uma mesma árvore em 

que 

os mais nutri-

tivos frutos 

podem 

ser facilmente recolhidos.

Uma imagem como essa nos oferece múltiplas

possibilidades 

de interpretação da relação entre

cinema e literatura. Esquerda do 

pai, 

frutos enfer-

mos, cinema nacional, imagens 
estendidas, silêncios

filmados, objetos como signos da 

passagem 
do tem-

po, 

leituras marginais da infância 
e do nosso 

pró-

prio país. 

Sempre secamos algumas 
fontes 

quando

fazemos uma opção e, 

portanto, 
o caminho a ser

trilhado se nutrirá de uma abordagem 

político-afe-

tiva do filme de Carvalho e do texto de Nassar, a

partir 

de uma concepção não historicizante 
sobre a

relação entre cinema e literatura, 
mas de uma con-

77

REVISTA DO

LIVRO



O lavrador arcaico de imagens e 
palavras: 

Raduan Nassar no cinema 
| 
Marcelo Santana Ferreira}

cepção 
que 

tenha 

parentesco 

com a abordagem do

tempo em voga tanto no cinema 
quanto 

na literatu-

ra. Gostaria de abordar a 

"lavoura" 

de Nassar e de

Carvalho como um esforço de retorno ao lirismo

do tempo e da infância, uma espécie de saída diante

das narrativas mais hegemônicas 
que 

se apropriam

da literatura a fim de filmar os textos. O filme de

Carvalho não é uma transposição da operação li-

terária ao cinema, mas uma aceitação do desafio

de Nassar, consciente ou não, de dar um estatuto

imagético às sensações e às lembranças de um nar-

rador enfermo, 

paradoxalmente 

o lavrador das fe-

ridas de uma família. A enfermidade do lavrador,

no entanto, não serve a uma leitura reducionista

facilmente articulada a 

partir, por 

exemplo, de um

conjunto de conceitos 

psicanalíticos. 

A enfermidade

do lavrador se sustenta numa ausência, numa fuga.

No caso em 

questão, 

a fuga de casa, tal como é 

pre-

ciso fugir dos riscos de uma leitura radicalmente

nacionalista do cinema brasileiro. Pulsa no filme de

Carvalho a linhagem de uma linguagem universal,

rompendo com os limites de uma recepção referida

sumariamente ao nosso contexto sócio-histórico.

Com isso, Carvalho 
parece 

atualizar um dos sen-

tidos da apreensão conceituai de uma obra de arte,

de acordo com o teórico alemão Walter Benjamin,

que 

afirmava a necessidade de uma transcendência

do histórico no artístico, a fim de 

que 

se revele a

operação 

própria 

de uma obra.

O 

"histórico", 

de acordo com Walter Benjamin,

seria uma das matizes das cores reveladas numa

obra de arte. No entanto, uma obra inaugura um

tempo 
que 

requer uma nova forma de 

percepção,

uma distinta sensibilidade, uma nova compreensão.

Submetidas a um tempo 

puramente 

cronológico, as

produções 

artísticas deveriam ser compreendidas

como construções monótonas, repetindo à exaus-

tão fórmulas, revelando condições históricas 

preci-

sas, dialogando com os mesmos 

problemas 

sociais e

o mesmo 

público. 

Na discussão em 

questão, 

trata-

se de uma abordagem sobre o tempo. Logo, o texto

de Nassar esgarça toda região 

já 

explorada sobre o

sentido de uma experiência e exige do leitor uma

nova atitude, de forma a tornar a sensibilidade 

grá-

vida de 
quem 

lê um abrigo 

precário (como 

um ninho

feito de 

palha) para 

as belas imagens sugeridas 

pelo 

fi-

lho enfermo, o epiléptico, o 

que 

se foi, o 

pródigo. 

Mais

do 
que 

uma abordagem sobre o tempo, trata-se de

uma narrativa sobre a infância. Luís Fernando Car-

valho dirigiu um filme em 

que 

fragmentos cruciais

da obra de Nassar 

gravitam 

em torno dos 

planos

que 

sugerem uma contemplação da experiência de

André, o filho mais novo 

que questiona 
a segurança

com 
que 

os outros acatam a tradição empolada do

Pai, referido restritamente ao 

que 
estaria escrito 

pe-

los seus ancestrais. Raduan Nassar apropria-se, 

por

exemplo, 
de uma das narrativas 

presentes 

nas Mil e

uma noites 
para 

abordar a tensão entre uma história

contada 
pelo 

Pai e a contra-palavra de André, abri-

gado 

num 
quarto 

febril de 

pensão, 

em 

que 

boa 

parte

das cenas 
do filme de Carvalho se 

passam. 

Inicial-

mente, 
o Pai conta aos filhos, a fim de defender a

importância 
da 

paciência, 

a história de um soberano

ancião 
que 

testa a 

paciência 

de um faminto, fingin-

do servir-lhe 
um banquete com inúmeras iguarias e

deliciosos 
vinhos velhos. Após ser testado, o famin-

to encontra 
morada definitiva no 

palácio 

do sobera-

no, sendo elogiado 

por 

ter um espírito forte, mesmo

nos momentos em 

que 

era zombado 

pelo 

rei e tinha

o seu estômago retorcido 

por 

uma fome terrível. O

Pai revela, em sua história, a centralidade da 

paciência

na vida de um homem de espírito forte. A mesma 

pa-

ciência 
que 

deve ter um filho lavrador, ao aprender a

presença 

do tempo em tudo.
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"(...) 

onipresente, o tempo está em tudo; exis-

te tempo, 

por 

exemplo, nesta mesa antiga: existiu

primeiro uma terra 

propícia, 

existiu depois uma

árvore 
secular feita de anos sossegados, e existiu

finalmente 
uma 

prancha 

nodosa e dura trabalhada

pelas 
mãos de um artesão dia após dia; existe tempo

nas 
cadeiras onde nos sentamos, nos outros móveis

da família, nas 

paredes 

da nossa casa, na água 

que

bebemos 

(...)"

No fragmento anterior, a defesa do tempo se faz

através 
de uma concepção cumulativa, monótona,

entediante, 
o tempo 

gordo que 

extrapola a 

própria

presença 
do homem no mundo. O tempo 

que 
se acu-

mula 
e se revela nas coisas é o tempo 

que 
deve sus-

tentar 
a lavoura, o exercício da 

paciência, 
do vigor

e da coragem. Os filhos seriam ovelhas e a 

palavra

do 
Pai é o cajado da sua 

jornada. 

O filme de Car-

valho 
se nutre do tempo amplo, com seu espectro

avançando 
sobre a cabeça e os olhos dos espectado-

res, 
com cenas longas, narrativas minúsculas 

que 
se

adensam 
na narrativa maior, como um fio narrativo

que 
lembra as 

próprias 

histórias orientais, sem au-

tores 
definidos, com múltiplas vozes 

que 
ecoam na

elaboração 
de uma experiência repartida como 

pão

para 
diferentes ouvintes e diferentes famintos. No

entanto, 
André é a 

personagem 

da exasperação, a

enfermidade 

poética que 

se contrapõe à monotonia

da tradição defendida 

por 

um Pai sempre saciado

('Como 
podia 

o homem 

que 

tem o 

pão 

na mesa, o

sal 

para 

salgar, a carne e o vinho, contar a história

de um faminto?"). A 

palavra 

de André encontra em

um 
outro tempo a contra-palavra ao Pai, à tradição.

André 
lembra a infância, do linho macio e 

perfu-

mado 
de suas vestes, da imensidão do mundo, da

luz 

quase 
sufocante 

que 

banhava os cômodos da sua

casa. 
O tempo de André é outro, retorcendo a tra-

dição 
monótona 

que 

ecoa na voz do narrador 

que

é dono da casa. Para tanto, André, 

já 

embriagado

de vinho e de virilidade 

pelo 

assombro do irmão

Pedro diante das suas 

palavras, 

revida a narrativa

paterna:

"(...) 

o faminto 
— 

com a força surpreendente e

descomunal da sua fome, desfechara um murro vio-

lento contra o ancião de barbas brancas e formosas,

explicando-se diante de sua indignação: 

' 

(...) Que

queres, 
senhor, o espírito do vinho subiu-me à cabe-

ça 
e não 

posso 

responder 

pelo que 
fiz 

quando 

ergui

a mão contra o meu benfeitor".

André relembra 

personagens 
de Franz Kafka

revestidos, 
em situações exasperantes, de 

poderes

descomunais, com os 

quais 

revidam a autoridade de

quem 

lhes cuida, de 

quem 

lhes 

protege 
ou diminui.

A força do faminto na narrativa de André é 

parente

da indignação das 

personagens 

decrépitas 

que 

ain-

da têm uma 

potência 

terrível 

para 

se livrar do 

peso

do mundo. O faminto, aqui, é também o filho. André

é o faminto 

que 
revidaria o teatro do ancião. As ce-

nas do filme de Carvalho estão também articuladas

a 

partir 
do tempo de André, dos seus olhos febris,

do corpo branco e frágil do ator 

que 

o representa,

do barulho insistente de um trem 

que 
se aproxi-

ma, nos 

primeiros 

momentos da exibição fílmica,

acompanhando a masturbação e o frêmito terrível

de André. Trata-se de um outro tempo: tempo de

encontrar os direitos da impaciência, 
de fartar-se

com a segurança da casa da família encontrando a

paixão 

onde deveria haver 
comedimento. 

Ovelha

doentia, André encontrou em casa. a 

possibilidade

de inauguração de sua 

própria 
religião, com os de-

vidos rituais necessários. 
Erguendo um santuário

adolescente na casa do Pai, André 

profaniza 

a famí-

lia, exagerando, com seus 

gestos, 
a auto-suficiência

da casa defendida 

pelo próprio 
Pai.

A narrativa fílmica 

privilegia 
e 

prolonga 

o liris-
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mo de Nassar. Carvalho faz um filme brasileiro, mas

seus temas são universais, extrapolando o contexto

em 

que 

foi,encenado. O filme de Carvalho, um 

já

estabelecido diretor de seriados 

para 

a televisão, re-

inaugura uma 

poética 

da 

paciência 

e da impaciência,

tematizando, a 

partir 

do esforço literário, a luta en-

tre a tradição e a infância. A 
questão 

aparentemente

histórica 

— 

no sentido extensivo do termo 

— 

seria a

retomada 

por 

um funcionário da televisão brasileira

de alguns 

problemas 

essenciais ao cinema, como a

relação com o tempo e com a 

precariedade 

das coi-

sas. As imagens em movimento, herdeiras da cris-

talização dos momentos históricos de transição do

século XIX ao século XX na Europa Ocidental, se

revestem de uma função 

política 

e 

poética, já que 

as

coisas são índices do 

próprio 

tempo 

que 

se acumu-

lou 

para que 

elas se constituíssem. A relação autoral

de Carvalho com a literatura de Nassar extrapola a

concepção histórica extensiva, revelando a relação

do cinema.brasileiro com o mundo, com a literatu-

ra oriental, com o cinema europeu e de 

países 

da

América Latina. ímplica-nos como continente a ser

reinventado, apelando 
para 

uma saída das referên-

cias soberanas da Europa, resgatando o sentido uni-

versai da experiência. Aonde estamos indo? Sempre

para 

casa, uma casa cenográfica no filme, em 

que 

os

próprios 

atores tiveram 
que 

conviver durante mais

de três meses. Uma casa sonhada, ao se tratar da

infância, índice 

perdido 

da nossa relação mais ini-

ciai com o mundo, não no sentido cronológico, mas

intensivo. Na infância, as coisas eram íplice de um

tempo inesquecível, ainda não escandido entre as

tarefas cotidianas e a supressão da experiência no

mundo moderno, 
que garantiu 

a configuração das

metrópoles e do isolamento individual tipicamen-

te urbano. As trilhas da lavoura de Carvalho nos

empurram a uma semântica e a uma sintaxe da 

pai-

xão de mãos dadas, iremos 

juntos 

incendiar o

mundo!"), uma 

paixão que 

desarruma a 

geografia

da família.

É extremamente interessante 

que quadros 

de

profissionais 

da televisão estejam ajudando o cine-

ma brasileiro a discutir a noção de nossa 

própria

identidade. No caso da obra de Carvalho, 

parece

haver uma aposta na mestiçagem, na mistura, no

jorro 

febril da 

palavra 

e da imagem, 

que 
seriam, de

fato, as 

protagonistas 

da narrativa fílmica, tal como

se dá no 

próprio 

texto de Nassar. O texto de Nassar

investe na força das imagens e das 

palavras 

atro-

pelando 

o sentido ou a 

psicologia 

das 

personagens.

Há uma ambigüidade na relação entre os filhos e os

pais 

no texto e no filme. Tal ambigüidade é 

própria

da experiência da infância, recuperada 

por pensa-

dores contemporâneos como o italiano Giorgio

Agamben 
(2005) 

ao se dedicar ao estudo da crise da

experiência 
como 

possibilidade 

de um elo ancestral

com o 

passado 

e com as coisas. A infância, 

já 

nos ha-

via ensinado 
antigos narradores, é o reino 

profano

de alguns 
desejos ancestrais, território 

para 

sempre

perdido, 

no entanto sempre insistente na nossa re-

lação com o sonho, com a loucura, com a 

própria

possibilidade 

de uma linguagem supra-humana. Na

infância 
de um cinema brasileiro contemporâneo,

Carvalho 
visita nossas feridas e acata a 

palavra 

dos

que 

se 

perderam 

a fim de recuperar a intensidade da

infância. 
Como nos fala Gamba Júnior em seu texto,

o filme 
de Carvalho eclode num momento histórico

em 
que perdemos 

várias horas em estradas e filas de

bancos, 
mas não conseguimos distender nossa aten-

ção 

numa sala de 

projeção, 

santuário 

paradoxal 

da

modernidade, efeito arriscado da crise da contem-

plação 

das obras de arte auráticas, mas 

provedora

de um ruído da experiência nas cidades contempo-

râneas: fatigados, necessitamos sonhar. Habituados
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à cinza e aos riscos iminentes de uma sociedade do ção do tempo, 

percebido 

duplamente como 

presente

consumo 

quanto 

a nossa 

própria 

dignidade coletiva em tudo e suspenso na contra-palavra dos infames,

e 

pessoal, 
o cinema e os meios de comunicação 

de como os filhos diante da tradição. O mesmo 

pio-

massa nos anestesiam, requisitando uma 

parte 

de blema apontado 
por 

Nassar é discutido 

poi 

Walter

nós, a mais superficial talvez, a fim de 

que 

sobrevi- Benjamin 
ao se reportar ao conceito de experiencia

vamos 
à monotonia. em 

sua obra. Em um importante texto de transição,

No entanto, a contradição do cinema autoral na obra intitulada Experiência e 

pobreza, 

Benjamin

sua 
sobrevivência no mundo dos negócios. Artistas teoriza a 

questão 

da experiência recorrendo à 

pa-

sem 
aura 

- 

que 

os tornaria seres extraordinários rábola 
do 

pai 

moribundo 

que 

se dirige aos filhos

- 

alguns artesãos de imagens nos oferecem opor- afirmando 
que 

há um tesouro enterrado em seus

tunidades 
de uma outra distensão, sem antes nos vinhedos. Após a morte do 

pai, 

os filhos cavam o

moverem em nossas cadeiras nas mesmas salas de terreno e não encontram nenhum tesouro, apren-

projeção. 
Suas imagens colidem com nossos hábi- dendo 

posteriormente que 

o tesouro é resultado do

tos, 
desencaminhando nossas 

percepções 

habituais, seu trabalho, na época da colheita das uvas. A expe-

insistindo 

para que 

se 

produza 

uma outra forma de riência tem um sentido extensivo e intensivo, reve-

ocupação do espaço do cinema. O cinema de massa lado no tempo 

que passa 

e através de uma compre-

atravessa 
a maioria das linguagens cinematográ- ensão 

que 

se abriga na 

própria 

existência de 

quem

ficas 
atuais e as cores, a 

performance 

e a 

grandio- recolheu 

em si uma narrativa. A 

perenidade 

não é

sidade 
dos cenários retiram toda a densidade dos cultivada no modo de 

produção 

maquínico, em 

que

laços 
humanos entre as 

personagens, 

habituando- o 

próprio-tempo 

da natureza não dialoga mais com

nos, talvez, a 

promessa 

de um mundo maquinizado, a temporalidade humana. No entanto, na brincadei-

progressivo, 
fast-food. 

Os filmes, como outros ob- ra infantil uma das faces do mundo é revelada à 

per-

jetos 
produzidos 

no bojo das revoluções tecnológi- cepção: nos trapos, no resto, nas coisas descartadas

cas 

que 
identificam o atual estágio do capitalismo pela 

produção 

industrial as crianças identificam um

internacional, 
são descartáveis mais facilmente do rosto 

que 

não é mais discernido 
pelos 

adultos nas

que 
eram algumas décadas atrás. Agora, 

para 

nós, coisas. O cultivo dessa face das coisas é 

possível 

na

antigos 
filmes ainda nos acenam como invólucros experiência 

da infância e, 

por 

decorrência, no exer-

de uma tímida humanidade da 

qual 

nos sentimos cício da escrita literária. Nassar fala-nos de uma

separados. No entanto, é 

paradoxal que 

na indústria experiência 
de fronteira, em 

que 

a lembrança da in-

do entretenimento filmes sejam feitos 

para 

durar, fância 
vem carregada das cores com 

que 

o mundo se 81

como 
textos sejam feitos 

para perdurarem. 

O 
que revelava para 

nós. O autor implica em sua obra uma

fazer 
com as imagens do filme e do texto de Carva- espécie 

de nova cosmologia, indicando o 

quanto 

o

lho 
e de Nassar, respectivamente? seu 

microcosmos 

(sua 

casa, suas coisas) estavam

A transitoriedade dos objetos e dos textos no impregnadas de um cosmos mais amplo, em 
que 

a

mundo capitalista é confrontada a 

perenidade 

das duração das coisas se confundia com a temporalida-

questões 
colocadas 

por 

Nassar e 

por 

Carvalho. de da infância. O resgate da infância não tem nada R 

£, | 

_ 

T A D o

perenidade 
em Nassar se sustenta na 

problematiza- de 

saudosista, 

já que 
no texto, na agoricidade do LIVRO
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texto, mais uma vez reinventa-se uma brincadeira as coisas 

já 

desprovidas de vibração deixam de ser

com as coisas e com o mundo. Nassar e Carvalho simplesmente vida na corrente do dia-a-dia 

para 

ser

convidam-nos, assim, a brincar. A esvaziarmo-nos vida nos subterrâneos da memória;...") . O 

penoso

de nossas referências mais seguras a respeito de nós trabalho de Nassar é 

garantir 

o reconhecimento do

mesmos e deixarmo-nos estendidos numa terra boa encaminhamento da memória de André ao 

presen-

e úmida, insistindo 

por 

tornar visível um relampejo te. 

Quando 

se escreve, o tempo se renova através

da noção de experiência: de 
uma 

perspectiva 

do 

presente 

sobre o 

passado, 

do

"Na 

modorra das tardes vadias na fazenda, era presente sobre o vivido, de forma a 

garantir 

o re-

num sítio lá do bosque 

que 

eu escapava aos olhos nascimento da experiência da infância, mesmo 

que

apreensivos da família; amainava a febre dos meus por alguns instantes.

pés 

na terra úmida, cobria meu corpo de folhas e, A 

perenidade 

em Carvalho é um confronto à as-

deitado à sombra, eu dormia na 

postura quieta 

de sepsia das salas de cinema, 

já que 

muitos dados das

uma 

planta 

enferma vergada ao 

peso 

de um botão imagens 
requisitam a atenção do espectador: a luz do

vermelho; não eram duendes aqueles troncos todos quarto 
de André é a luz de uma seqüência do filme,

ao meu redor, velando em silêncio e cheios de 

paci- numa 

mesma imagem nuvens, folhas, vento, sons e

ência meu sono adolescente?" a 
palavra 

do narrador se complementam, interrom-

Ora, Nassar indica-nos, em seu texto, como pendo 
o 

presente 

de André adulto e interrompendo

amainar a febre de seus 

pés 

sentida no sono ado- o 
presente 

do espectador, acostumado com o choque

lescente. Esta febre era uma 

personagem 

do seu e com a seqüência do tempo de exibição dominante

tempo amplo, tal como a suavidade da terra úmida. no cinema. O filme de Carvalho se amplia devido ao

São lembranças feitas 

para 

durar, 

para 

impedir um caráter do objeto 
problematizado 

em sua filmagem:

diagnóstico fatalista a respeito de André e da sua o tempo. Mesmo nas sociedades ocidentais contem-

família, 

para 

interromper a 

pressa 

com 

que 

o irmão porâneas, 
inventam-se estratégias de interrupção

vem buscá-lo 

para 

retornar a casa. Lembrar 

para do 

tempo cronológico e a arte de contar histórias é

André é confrontar-se ao esquecimento do irmão, uma das mais efetivas estratégias de crítica viva ao

a atitude do irmão 

que 

vela 

pela 

tradição. O filme tempo vulgar. Neste sentido, o diálogo entre o filme

de Carvalho é articulado, em boa medida, a 

partir e 

o texto 
apresenta a dificuldade de reflexão sobre

das lembranças de André. No bojo da lembrança, a temporalidade 
das coisas e da memória, indican-

uma 

questão 

se coloca: existiu, de fato, aquilo 

que do, paradoxalmente, 

como a técnica 

pode 

servir aos

se narra? Aquilo 
que 

se descreve esteve desde sem- interesses 
de uma nova abordagem sobre o huma-

pre 

lá, no 

passado? 

Ou trata-se de uma operação no. Logo, 
conscientemente ou não, Luís Fernando

instituída a 

partir 

de um 

"apelo"? 

Não se 

pode, 

de- Carvalho 
torna atual um dos sentidos da revolução

finitivamente, apropriar-se daquilo 

que já passou, cinematográfica 

moderna, de acordo com a acepção

que 

retorna um 

pouco 

desfigurado na memória do 
já 

citado 
pensador 

alemão Walter Benjamim

("que 

instante, 

que 

instante terrível é esse 

que 

mar- 

"No 

interior de 

grandes períodos 

históricos, a

ca o salto? 

que 

massa de vento, 

que 

fundo de espa- forma 
de 

percepção 
das coletividades humanas se

LIVRO ço 

concorrem 

para 

levar ao limite? o limite em 
que transforma 

ao mesmo tempo 

que 

seu modo de exis-

82

:evista do
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tência. 
O modo 

pelo qual 

se organiza a 

percepção 

huma- das as seqüências, um fragmento do texto 

procura

na, o meio em 

que 

ela se dá, não é apenas condicionado a 
sensibilidade do espectador. O filme de Cai \ alho

naturalmente, 
mas também historicamente." não 

é simplesmente uma continuidade do 

processo

Ao abordar as formas históricas de elaboração de 
retomada do cinema nacional através de novos

da 

percepção 
humana, Benjamin destaca a função subsídios institucionais 

para 

a realização de 

produ-

do cinema de ampliar a 

percepção 

humana, atra- ções cinematográficas; trata-se de uma interrupção

vés 
da mediação da câmera e, 

portanto, 

da técnica, da história dos modos de 

produção 

e de recepção de

Historicamente, a sensibilidade humana 
vai sendo obras cinematográficas no Brasil,

gestada 
através das revoluções tecnológicas 

que 

Vez 

por 

outra, aparecem textos e filmes difíceis

identificam 
determinados 

períodos. 

O filme de Car- de serem submetidos a uma escola ou a uma ten-

valho 
se re-introduz na tradição abordada 

pelo pen- dência 

hegemônica. Tratar da deserção e da infâ-

sador 
alemão, dialogando com os 

possíveis 

hábitos mia não deve ser fácil, ainda mais se com atitudes

das massas na atualidade, estabelecendo um novo generosas busca-se convidar leitor e espectador

vínculo 
entre o tempo do espectador e a narrativa a uma interrupção do tempo 

que passa. 

No texto

fílmica. O abalo da narrativa de Nassar e de Carva- de Nassar, é a memória e a escrita 
que 

não só ex-

lho nos modos usuais de 

percepção 

coletiva indica plicam a atitude de André, mas tornam André um

rica 

polissemia 

e 

polifonia 

das maneiras de realizar contemporâneo da experiência do leitor. No filme

um 
filme e assistir ao mesmo. Além disso, 

produz de 

Carvalho, a lembrança e a deserção requisitam

a necessidade de historicizar os modos como se imagens ríspidas, amplas, ferindo a letargia dos

elaboram 
as narrativas nas sociedades contempo- consumidores habituados à 

passividade. 

A 

pergun-

râneas. 
Politicamente, o filme de Carvalho não se ta é: o 

que 

fazer com o nosso 

passado? 

O 
que 

fazer

destaca 

pelo 

tratamento de um conteúdo específico, com as nossas feridas? O 

que 

fazer 
quando 

viajar

mas 

por 

uma forma 
que 

se alinha ao 

próprio 

objeto se impõe? 

Quem 

retorna 
quando 

retornamos à casa

tratado. 
Neste sentido, o filme revela um dos senti- que moramos no 

passado? 

Ao final da narrativa, o

dos do 

processo 

histórico em 

que 

se 

produz 

filme apelo ao Pai se expressa em muitas vozes e André

no Brasil, mas ao mesmo tempo se destaca dele, op- encontra em Lula, um dos seus irmãos, um 

pouso

tando 

pelo 

universalismo da 

questão 

da memória, para o reconhecimento 
de antigos olhos 

que 

se vol-

do tempo, da infância e da viagem. A literatura bra- taram a ele. Mesmo no desespero, há a lembrança

sileira 
se renova através do trabalho seminal 

(e, 

ao de 
que 

há tempo em tudo e até mesmo naqueles 

que

mesmo tempo, 

primário) 

de Nassar: seminal, 

pois 

voltam, desfigurados, de um 

passado 

inesquecível,

narrativa curta 

guarda 

em suas entranhas caracte- Quem 
retorna é André, mas também é o tempo,

rísticas 
de diferentes estilos narrativos e 

primários, não 

o tempo do relógio, mas o tempo 
que 

vibra nas

pois 
trata-se da 

problematização 

da experiência coisas 
e 

que 

se expande nas 

palavras 

- 

e imagens

de 

"contar 

histórias" e de se confrontar à tradição. - 
repartidas entre o narrador e os seus ouvintes.

Além disso, o filme de Carvalho é uma homenagem Entre 
Nassar e Carvalho. Entre Nassar, Carvalho

ao trabalho de Nassar, 
que 

aparece como um dos e nós. Algumas expressões da 

perenidade 

sejam,

mais importantes elementos 
do filme: em 

quase 

to- talvez, os 

próprios 

silêncios evocados na narrativa LIVRO



O lavrador arcaico de imagens e 
palavras: 

Raduan Nassar no cinema i Marcelo Santana Ferreira 
|

literária e nas imagens fílmicas. Um filme como este uma história é 

poder 

recontá-la, 

pois 

no subterrâ-

não deve ser facilmente esquecível, ele nos lembra neo da memória moram sentidos 

que 

só aguardam

algumas condições cruciais 

para que 

se 

possa 

con- um tempo oportuno 

para 

renascerem, át

tar uma história. E, sabemos também, 
que 

contar
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A influência de Arthur Rimbaud em Pierrot

le 

fou, 

de Jean-Luc Godard, chega até o íntimo

da 
metodologia criativa do filme. No nível das

aparências 
facilmente detectáveis, repetidas ve-

zes 
o 

personagem 

Ferdinand, dividindo o filme

em 
capítulos, diz: Chapitre 8: Une saison en enfer,

um dos livros de 

poemas 

em 

prosa 

de Rimbaud.

Numa 
delas, logo em seguida, ele fala uma frase

daquele 
livro, 

"o 

amor está 

para 

ser reinventa-

do" 

(Uamour 

est à reinventer). Mais 

para 

o fim

do filme, aparece o desenho do rosto do 

poeta

com 
as vogais O, U, I 

(sim) 

cercando-o. E no

final 
da fita, Ferdinand e Marianne, 

já 

mortos

(o que 

vemos é somente o mar, o céu, o sol, e

uma 
claridade sobrenatural, numa 

panorâmica

muito lenta, enquanto ouvimos a voz deles em

offj, 
sussuram o 

poema 

"L'Eternité": "Elle 

est

retrouvé/Quoi? 
— 

L'Éternité./C'est la mer al-

lée/ 
avec le soleil." Na tradução/transcriação

de Augusto de Campos: 

"De 

novo me invade/

Quem? 

— 

A Eternidade./É o mar 

que 

se vai/

Com o sol 

que 

cai 

". 

Na tradução de Ivo Bar-

roso, teríamos 

'Achada, 

é verdade?/Ouem? A

Eternidade./E o mar 

que 

se evade/com o sol

à tarde".

Este 

poema (pelo 

menos o terceiro e 

quar-

to versos) tem duas versões. A 

que 

foi usada

no filme, transcrita acima, é a do livro Álbum

Zutique. Nela, o terceiro e o 

quarto 

versos são

"c'est 

la mer allée/ avec le soleil"; a 

publica-

da em Une Saison en enfer, 

passa 

a ser 

"C'est 

la

mer melée/Au soleil"; na tradução de Ledo Ivo,

"Foi 

reencontrada!/-Que?- 
a Eternidade/É o

mar misturado/Ao sol'". Embora ele use bas-

CAMPOS, Rimbaud livre, 

p. 
51.

RIMBAUD. Uma temporada 
no inferno & Iluminações, 

p.

68. Esta tradução de Ledo Ivo é, na verdade, a dos 
qua-

tro últimos versos do 

poema, 
nesta versão de Une saison

en enfer. Os 

quatro 
últimos versos, na versão original, são

os mesmos 

que 
os 

quatro primeiros. 
Estranhamente, Ivo

traduziu diferente o 
que 

no original é o mesmo. Os 
quatro

primeiros 
versos ele traduziu da seguinte maneira: 

"Ela, 

a

Eternidade,/foi reencontrada./É 
o mar misturado/Ao sol."
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tante Une saison en enfer 

(seria 

até mesmo 

pos-

sível dizer 

que 

Pierrot le 

fou 

é a transcriação,

de Godard, deste livro), seus dois 

personagens

não escandem a versão dos dois versos 

que 

foi

publicada 

neste livro. Mas uma coisa é certa:

ao criar a imagem 

que 

vai 

junto 

com o 

poema,

ele 

"misturou" 

o mar, o céu e o sol: daí a beleza

quase 

delirante deste 

plano, 

do 

qual 

fazem 

par-

te o silêncio de mais de trinta segundos entre a

explosão 

(da 

carga de dinamite 

que 

Ferdinand

enrolou no seu rosto) 

que 

transforma o 

perso-

nagem em milhões de 

partículas 

e o 

poema 

sus-

surrado 

por 

eles. Definitivamente, aqui, Godard

realizou sua versão de Une saison en erfer.

Detalhe: o nome do 

personagem principal, 

Fer-

dinand, aparece numa 

passagem 

de Une saison en

enfer, 

que 

se chama Nuit de Venfer. A frase é a se-

guinte: 

"Satã, 

Ferdinando, corre com as sementes

selvagens".

O 

poema 

de Rimbaud, 

"Voyelles" 

— 

cujo 

primei-

ro verso define as cores de todas as vogais 

"A 

noir,

E blanc, I rouge, U vert, O bleu: voyelles" 

(na 

tra-

dução de Augusto de Campos, 

'A 

negro, E branco,

I rubro, U verde, O azul, vogais") 

— 

ressoa durante

quase 
todo o Pierrot lefou. Assim como um trecho

de Une saison en enfer, 

"Alchimie 

du verbe".- 

"regulei

a forma e o movimento de cada consoante e, com

ritmos instintivos, nutri a esperança de inventar um

verbo 

poético que 

seria um dia acessível a todos os

sentidos." Logo no início do filme, nos créditos, a

imagem ecoa estes versos, com suas cores, sua 

"for-

ma" e 

"movimento", 

com suas vogais e consoantes 

que

formam, 

gradualmente, 

letra 

por 

letra, em ordem alfa-

bética, o nome do filme, dos atores e do diretor.

Num diálogo de Ferdinand, 

quando 

eles estão

fugindo de Paris, ele diz a Marianne 

que 

dans envie il

y 

a vie 

(tradução 

literal: 

"em 

vontade/inveja/desejo

existe vida"). Muito 

provavelmente 
Godard tirou

este 

jogo 

de 

palavras, 
uma delas embutida na outra,

do 

poema 

"O 

saisons, ô chateaux!", de Une saison en

enfer. Em dois dos versos deste 

poema, 

Rimbaud es-

creveu 

que 

"Desejos? 

Dores? Olvida./Ela é luz de

minha vida".

Esta técnica de 

jogar 

com uma 

palavra que 
está

contida na outra, a 

paronomásia, 
continua 

por 

todo

o filme. Lá 

pela 

sua metade, 

quando 
Ferdinand co-

meça a dirigir o carro 

que 
roubaram, aparece a 

pala-

vra VIE, 

piscando: 
é um néon branco. Após mais al-

guns planos, 

logo depois de Ferdinand ter lançado o

carro 

que 

estava dirigindo em direção ao rio Loire,

aparece a 

palavra 

RIVIERA 
em néon, 

que 
contém

VIE: RI em azul, VIE em branco e RA em verme-

lho. Nesta 

palavra, 

somente a letra E tem a cor de-

signada 

por 

Rimbaud em 

"Vogais". 

Se se destaca

"Vie" 

de 

"Riviera", 

fica 

"Rira" 

(rirá, 

em francês). A

vida rirá? Ela não está sempre rindo de todos os de-

sencontros 
que 

são a vida humana, 
e 

que 
marcarão

Pierrot lefou?

No apartamento de Marianne, 
na 

quarta 
seqü-

ência do filme, está escrita a 

palavra 
OÁSIS numa

parede; 

OAS em vermelho e IS em azul: aqui a dis-

cordância com o 

padrão 
de Rimbaud 

é absoluta.

OAS era a sigla da 

"Organisation 

de l'Armée Se-

crète", organização terrorista, constituída 
na sua

maioria de ex-oficiais do exército francês, 

que 

no

final da década de cinqüenta, início da de sessenta,

se opuseram à independência da Argélia, finalmen-

te concedida 
por 

Charles de Gaulle. Num filme 

que

trata, entre outras coisas, do tráfico de armas 

(nesta

seqüência, o apartamento 
parece 

conter um verda-

deiro arsenal: uma coleção de armas aparece 
em lu-

gares 

diferentes dele; em vários momentos 
vemos

um cadáver, de bruços, na cama, com uma tesoura

enterrada no 

pescoço; 

algumas vezes, a 

guerra 
da

I
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Argélia, 
uma organização, a 

política 

e o tráfico de

armas 
são mencionados telegraficamente 

pela 

nar-

ração 
dialogada de Ferdinand e Marianne); o 

pró-

prio 
apartamento 

parece 

ser a célula de uma orga-

nização 
terrorista, talvez da OAS. 

Quando 

se retira

OAS 
de OÁSIS, o 

que 
sobra é IS 

(tradução 

literal,

do inglês: é ou está): a OAS está naquele OÁSIS?

Quando já 

estão no sul da França, sem dinheiro,

Marianne 
e Ferdinand encenam um 

pequeno 

sketch

sobre 
a 

guerra 

do Vietnã 

para 

turistas americanos

(no qual 
ele é um oficial americano, 

que 

bebe uís-

que 
e ameaça Karina 

— 

interpretando uma vietna-

mita 
— 

com um revólver: mais uma antecipação do

final 
do filme?), 

principalmente 

marinheiros. Ao

final 
do sketch, antes 

que 

eles 

peguem 

dinheiro dos

turistas, 
arrancando-o de suas mãos, o desenho de

um tigre ocupa toda a tela 

(esta 

imagem represen-

ta a companhia americana de 

petróleo 

ESSO). Em

seguida, 
temos um 

plano 

em 

que 

aparecem na tela

duas letras, SS, e o som de uma metralhadora, um

recorte 

godardiano 

da 

palavra 

ESSO 

(um pedaço

do E aparece no enquadramento 

que 

mostra SS),

mais um caso de uma 

palavra (e/ou 

sigla) embutida

em outra, sigla agenciada, enquadrada 

(escrita) pela

câmera 
de Godard. Aqui, o cineasta usa o recurso

de uma 

palavra (ou 

sigla) embutida em outra 

para

comentar 
o 

que, possivelmente, 
ele considerava um

estágio fascista 

(totalitário?) 

do capitalismo ameri-

cano: ESSO é SS?

Em todas estas instâncias, trata-se de fazer 

poe-

sia onde ela é 

possível, 

com os materiais existentes

na realidade do momento, nas 

paredes, 

nas cidades,

nas ruas, com os néons, nomes de companhias 

pe-

trolíferas, cartazes, 

posters, publicidade, 

anúncios

de revistas, tudo o 

que 

o mundo moderno 

possa

oferecer, e 

que 

sua câmera 

pode 

enquadrar e esco-

lher. O cinema de Godard 

— 

e nisto ele é o 

gran-

de herdeiro de André Bazin 

— 

confia na realidade,

confia na câmera 

que 
filma a realidade, e extrai seu

material 

poético 

desta mesma realidade, 

jogando, 

é

claro, com as armas 

que 

tem um cineasta: o enqua-

dramento 

(filmar 

SS de ESSO, VIE de RIVIERA),

a montagem 

(ele 

filma 

primeiro 

VIE; alguns 

planos

depois, mostra RIVIERA; 

primeiro 

mostra um ti-

gre 

e, no 

plano 

seguinte, SS), o claro e o escuro,

as cores 

(Octavio 

Paz: 

"imagens, 

cores, ritmos, vi-

sões 

— 

poemas. £...] pintores, 

músicos, arquitetos,

escultores, e outros artistas não usam como mate-

riais de composição elementos radicalmente distin-

tos dos 

que 
emprega o 

poeta. 

Suas linguagens são

diferentes, mas são linguagem".). Rimbaud, 

já 

na

sua época, e Godard, um século depois, fizeram ba-

sicamente aquilo 

que 

Walter Benjamin, citado 

por

Haroldo de Campos e falando de Mallarmé e sua

época, escreveu: 

"a 

escrita, 

que 

tinha encontrado

asilo no livro impresso, 

para 

onde carreara o seu

destino autônomo, viu-se inexoravelmente lançada

à rua, arrastada 

pelos 

reclames, submetida à brutal

heteronomia do caos econômico". Logo no início de

Rua de mão única, Benjamin 

já 

alertara 

para 

o lugar

onde a nova literatura seria 

possível:

A atuação literária significativa só 

pode 

ins-

tituir-se em rigorosa alternância de agir e es-

crever; tem de cultivar as 

form 

as modestas, 

que

correspondem melhor a sua influência em comu-

nidades ativas 

que 

o 

pretensioso gesto 

universal g7

do livro, em 

folhas 
volantes, brochuras, artigos

de 

jornal 

e cartazes.

Num certo sentido, é exatamente isto 

que 

fazem

Godard e a 

poesia 
moderna: 

usar 

"formas 

modestas

que 

correspondem 
melhor a sua influência em co-

REVISTA DO
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anteriores e o uso 

que 

ele faz, também, da 

publici-

dade, no início de Pierrot le fou, na festa em 

que

Ferdinand e sua mulher estão 

presentes: 

ao fazer

os convidados recitar anúncios de desodorantes

e de carros 

(em planos que 

são sintomaticamente

monocromáticos, devido ao uso de filtros), ele usa

e desconstrói a linguagem 

publicitária, 

uma 

"forma

modesta" diante do 

prestígio 

cultural, literário e

poético 

do livro, mas onipotente e onipresente no

mundo moderno e 

pós-moderno, 

na verdade.

Imediatamente depois do 

primeiro 

desapareci-

mento de Marianne e da conseqüente 

primeira 

ten-

tativa de suicídio de Ferdinand diante de um trem,

vemos dois 

planos 

seguidos em 
que 

aparecem, em

um, a sigla S.O.S, e em outro, o desenho do rosto de

Rimbaud com as vogais O, U, I cercando-o. Um ape-

lo e um sim ao 

(do?) poeta? 

Logo após este último,

Ferdinand escreve um 

poema 

no seu diário, 

portan-

to, sob a 

proteção, 

amparo e inspiração da imagem

de Rimbaud. A disposição e as 

palavras 

do 

poema

são as seguintes:

Marianne

Ariàne mer

ame amer

arme

Desta vez, uma 

palavra 

contém cinco outras.

As cinco 

palavras que 

saem do nome de Marianne

parecem 

defini-la e a aventura dos dois 

persona-

gens: 

Ariane, Ariadne, a heroína 

grega que 

salvou

Teseu do labirinto e do minotauro, casou-se com

ele e é abandonada na ilha de Naxos. Inversão da

mitologia: não se trata aqui de um desejo de Ferdi-

nand, 

pois 

é ele 

quem 
será abandonado 

por 

ela, em

seguida? De 

qualquer 

maneira, mesmo no mito, a

traição de Teseu é concreta... Mer 

(mar) 

configura

concretamente o lugar 

junto 

ao 

qual 

eles 

passam

a maior 

parte 

do tempo, 

perto 

do 

qual 

morrem e

onde Ariadne é abandonada; arme 

(arma) 

lembra o

revólver 

que 

vai estar 

presente 

todo o filme e 

que 

ao

final vai matá-la; amer 

(amargo) 

define o estado de

espírito constante de Ferdinand, 

pelos 

seguidos de-

saparecimentos e traições de Marianne; âme 

(alma)

indica aquela 

parte que, 
na tradição cristã, separa-

se do corpo depois da morte 
- 

"almas" 

que prova-

velmente sussurram o 

poema 
UÉternitê, e todo o

filme? Como Ariane, Marianne morre 

próxima 

ao

mar; atirada 

por 

Ferdinand, amargo; suas 

"almas"

salmodiam 

posteriormente 
a narrativa do filme:

nesta leitura do 

poema, 
não se 

poderia 
dizer 

que 

ao

escreve-lo, Ferdinand antecipa, 
mesmo inconscien-

temente, tudo o 

que 

vai acontecer no final? Este

é, 

portanto, quase 

um 

poema 
concreto 

(apesar 

de

narrado, 

provavelmente, por 

duas 

"almas"...). 

Sejam

estas ou não as idéias 

que 
Jean-Luc 

Godard 

quis

passar para 

o espectador, estas foram as 

palavras

que 

ele usou e o 

poema que 
criou. O 

que 

faz lembrar

as 

palavras 

de Mallarmé 

para 
Degas: 

"a 

poesia 

se

faz com 

palavras 

e não com idéias". 
Como intuiu

magnificamente Octavio Paz, 

"o 

poema 
não é uma

forma literária, mas o lugar de encontro entre a 

po-

esia e o homem." Aqui, especificamente, 
o lugar do

encontro entre Godard, Ferdinand, 
algumas 

pala-

vras, Marianne, a 

poesia 

e Arthur Rimbaud.

Não 

por 

acaso, as 

paronomásias, 
os ana-

gramas, 

os 

jogos 

de letras e 

palavras 
foram e são

recursos muito usados 
pela poesia 

de vanguarda 
no

mundo inteiro; estes são recursos 

particularmente

empregados 

pelos 

concretistas brasileiros. Jean-Luc

Godard sempre manteve um diálogo constante com

as vanguardas artísticas do século vinte 

(na 

literatu-

ra, 

pintura, 

música, 

poesia); 

desta maneira, foi capaz

de redimensionar sua 

própria 

relação com a 

poesia,
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acrescentando 
ao legado rimbaudiano outros 

pro-

cedimentos 
e estratégias: aqui, 

podemos 

lembrar o

uso 

que 
ele fez da 

propaganda, 

dos comerciais e das

histórias 
em 

quadrinhos, que 

são, também, 

procedi-

mentos muito comuns entre os concretistas.

Já o 

poema 

de Marianne sobre Ferdinand 

(que

ela lê, sintomática e caracteristicamente, 
poucos

minutos depois), é um comentário sobre sua 

perso-

nalidade 

paradoxal 

e contraditória: 

"Terno 

e cruel/

real 
e surreal/ aterrorizador e engraçado/ noturno

e diurno/ sólito e insólito/ Belo como tudo/ Pier-

rot 
le fou".

Existem dois anagramas 

possíveis 

com o nome

próprio 
Marianne, 

que 

não estão explicitamente no

filme, 
e 

que 

bem 

poderiam 

ser a declaração e afir-

mação final de Jean-Luc Godard, marido da atriz

principal, 
e 

que 

naquele momento, de realização de

Pierrot le 

fou, 

estava começando um 

processo que

iria separá-los definitivamente: aimer Ana 

(amar

Ana) e rimer Ana 

(rimar 

Ana).

"E 

preciso 

ser absolutamente moderno", escre-

veu Rimbaud, em Une saison en enfer, bem como,

numa carta de 15 de maio de 1871, a Paul Demeny,

"demandemos 

aos 

poetas 

o novo 

— 

idéias e formas".

Ele, no seu século, com sua obra, e Jean-Luc Go-

dard, com seus filmes, cerca de um século depois,

fizeram exatamente isto: criaram uma nova lingua-

gem, 
novas técnicas, novas idéias e formas, 

para

dizer algumas verdades novas, e outras nem tanto,

mas 

que precisam 

ser repetidas a cada 

geração 

de

uma maneira diferente 

para 

serem finalmente en-

tendidas. Godard, em toda a sua obra, e em Pierrot

le 

fou particularmente, procurou 

insistentemente

criar novas narrativas 

(mais precisamente, 

novas

maneiras de não narrar), usar outras linguagens

(literatura, 

música, 

pintura, jornalismo, 

histórias

em 

quadrinhos), para 

adicioná-las ao cinema, esta

arte, segundo ele, feita exatamente 

para 

ser um so-

matório 

("o 

cinema é feito 

para pensar, pois 

é feito

para 

ligar"), 

para 

veicular novas idéias e experiên-

cias 

(Octavio 

Paz: 

"o 

poeta 

consagra sempre uma

experiência histórica, 

que pode 

ser 

pessoal, 

social

ou ambas as coisas ao mesmo tempo.")

Mas, sobretudo, como escreveu Maurice Blan-

chot sobre Rimbaud em Aparte do 

fogo, (num 

ensaio

intitulado 

"O 

sono de Rimbaud"),

não 

produzir 

obras belas, nem responder a um

ideal estético, mas ajudar o homem a ir a algum

lugar, a ser mais do 

que 

ele 

próprio, 

a ver mais do

que pode 

ver, a conhecer o 

que 

não 

pode 

conhecer

— 

em suma, 

fazer 

da literatura uma experiência

que 

interesse ao conjunto da vida e ao conjunto

do ser. 

£...J 

ninguém como ele nos transmitiu a

sensação de terforçado o 

"impossível" 

[...jj.

De 

poucos 

cineastas 

poderia 

ser dito algo seme-

lhante; 
quanto 

a Godard, acredito 
que 

estas 

pala-

vras o descrevem 

perfeitamente: 

usando a lingua-

gem poética, 

sobretudo, mas usando a linguagem de

outras artes também, ele realmente forçou o cinema

em direção ao impossível: como escreveu Marjorie

PerlofF 

(mas 

também Walter Benjamim, Haroldo

de Campos, Octavio Paz) a 

propósito 

de Cage, ele

também enfrentou o desafio de seu tempo e soube

conciliar a 

poesia 

com o cinema e com sua época:

até mesmo 

"em 

relação à 

paisagem 

ou à cidade, ou a

este ou aquele acontecimento 

político", 

inicialmen-

te, Godard 

procurou 

dar respostas.

Desde O 

pequeno 

soldado 

(seu 

segundo longa-me-

tragem, 1960, sobre os diferentes 

grupos 

terroris-

tas em volta da Guerra da Argélia, 

proibido 

duran-

te anos 

pelo governo 

francês e acusado 

por 

todos os

lados de defender o outro lado: a esquerda disse 

que
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ele era 

pró-francês; 

o 

governo 

francês e a direita,

que 

ele era 

pró-argelino), passando por 

Tempo de

Guerra 

{1963), 

Alphaville 

(1965), 

O demônio das onze

horas 

(1965), 

Made in USA 

(1966), 

Week-end 

(1966)

e mesmo depois ele soube responder 
politicamente,

mas em termos também de 

pesquisa 

de linguagem,

à sua época: ele realmente conjugou o verbo 

políti-

co/ideológico com a 

"linguagem 

comum de todos

os dias, aquela 
que 

usamos e ouvimos", mais uma

pesquisa 

formal sofisticada, 
que 

incluía o cinema, a

literatura, a 

poesia, 

o ensaio, a 

pintura, jornalismo,

publicidade, 

histórias em 
quadrinhos, quer 

dizer,

um cinema 
que pensa, 

um cinema 
que 

liga dife-

rentes linguagens.

Com Duas ou três coisas 
que 

eu sei dela 

(1966), 

Go-

dard 

pesquisava 

a 

"paisagem" 

mutante da cidade

(Paris), 

e se 

perguntava 

o tempo todo como ele 

po-

dia fazer esse filme: desta ou daquela maneira, usan-

do estes ou aqueles recursos: crítica da linguagem,

procura 

de outras linguagens. A 

partir 

da década

de 70, até hoje, ele criou uma nova linguagem 
para

o vídeo, e incorporou 
algumas de suas conquistas à

linguagem cinematográfica.

Rimbaud e Godard buscaram o 

que 

sempre es-

teve no horizonte da 

poesia 

moderna, como escre-

veu Octavio Paz: 

"embora 

presa 

a um solo e a uma

história, a 

poesia 

sempre se abriu, em cada uma de

suas manifestações, a um mais além trans-histórico.

Não me refiro a um mais além religioso: falo da 

per-

cepção do outro lado da realidade". Para 
qualquer

um dos dois, nunca se tratou somente da beleza,

mas da busca da verdade, da transcendência, do co-

nhecimento, da afirmação do todo. Como escreveu

Maurice Blanchot, em L'entretien injinie-. 

"ambição

de alcançar o todo e 

primeiramente 

o todo do ho-

mem, o 

poder 

de viver uma 

pluralidade 

de vidas 

£../]

afirmação simultânea de todas as 

posições 

contra-

ditórias". Ou, como disseram e escreveram os dois

autores, 

"a 

arte é dizer o 
que 

não se sabe, mostrar

o 

que 

não se vê" 

(Godard, 

um visionário, também);

"tentei 

inventar novas flores, novos astros, novas

carnes, novas línguas" 

(Rimbaud).

Jean Nicolas Arthur Rimbaud e Jean-Luc Go-

dard, sol e mar, definitivamente encontraram, em

Pierrot lefou e em suas obras, a eternidade. Não uma

eternidade metafísica, descarnada, fora da experi-

ência, fora do tempo, do contexto social, mas, ao

contrário, inserida na vivência, nos desafios enfren-

tados, nas tomadas de 

posição políticas 

e ideológicas

e nas soluções encontradas 

pelos 

dois autores 
para

se expressarem em 

palavras 

e imagens. Intérpretes,

cantores e opositores de seu tempo, Godard e Rim-

baud se encontram num movimento convergente,

negação e afirmação, como 

podemos 

ver claramente

nas suas obras: #

É do nosso tempo

que 

eu sou o inimigo fugidio

£...]] 

esta tirania 

global

e abstrata

do meu 
ponto 

de vista

eu tento

me opor

porque

eu tento

nas minhas 
composições

mostrar

um ouvido 
que 

escuta

o tempo

e tento também

de fazê-lo entender

e aparecer então

no futuro,
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declamou Jean-Luc Godard em uma das suas o 

próprio 
momento histórico em 

que 

viveram, 

pen-

História(s) 
do cinema. 

Quanto 

a Rimbaud, não escre- sando e expressando o novo, o moderno e o futuro,

veu 
ele, com todas as letras, em Une saison en en- mas mapeando o 

passado, 
descobridores 

que 

foram

fer, 

"quando 

iremos, além das 

praias 

e dos montes, (e são) de terras ignotas e claridades divinas 

(Ar-

saudar 
o nascimento do trabalho novo, a sabedoria thur Rimbaud: 

"mas 

por que 

ter saudades de um

nova, 
a fuga dos tiranos e dos demônios, o fim da eterno sol, se estamos empenhados na descoberta

superstição...")? 
Na verdade, transcenderam sua da claridade divina ..."). A claridade extrema e so-

época 
na medida mesma em 

que 

imergiram nela brenatural, do último 

plano 

de Piérrot le 

fou, 

seria,

e souberam 
emergir dando expressão a todas as mais uma vez, uma alusão 

(transcriação?) 
à 

poesia

suas 
contradições, confrontando sistematicamente de 

Rimbaud?

Mário Alves Coutinho é doutor em Literatura

Comparada 

pela 

UFMG, tradutor, roteirista, ensaísta

e crítico de cinema.
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Dante 
Milano

O 

pensamento 

emocionado

Ivan 
Junqueira

Em outras 

palavras, 

seu 

pensamento 

é de 

fato 

sua 

forma.

Sérgio Buarque de Holanda

Dante Milano é, como amiúde 

já 

se disse, a

maior 

"vocação 

póstuma" 

de toda a literatura bra-

sileira. 
Mas 

por que 

assim o consideram? Em certo

sentido, 

porque 

ele 

próprio 

assim o 

pretendeu, já

que 
nunca cogitou em vida de 

publicar 

seus 

poemas,

o 

que, 
afinal, acabou 

por 

acontecer em 1948, 

quan-

do o 

poeta já 

beirava os cinqüenta anos, mas à sua

inteira revelia: um amigo, 

Queirós 

Lima, 

pediu-lhe

emprestado 
os originais e levou-os 

para 

a Impren-

sa Nacional. Cerca de dois meses depois reapareceu

com as 

provas 

e solicitou ao 

poeta que 

fizesse as

emendas. Mas estas foram tantas 

que 

a Imprensa

Nacional se recusou a 

publicar 

o volume. Um ano

depois, entretanto, em 1948, o livro foi editado 

pela

José Olympio, tornando-se o maior acontecimento

literário do ano, tendo a obra recebido o Prêmio Fi-

lipe de Oliveira, láurea 

que 

hoje se 

poderia 

compa-

rar ao Prêmio Jabuti.

Seguiram-se, a longos intervalos, duas outras

reedições, sempre acrescidas de novos 

poemas 

— 

a

de 1958, 

pela 

Agir, e a de 1971, 

pela 

Sabiá 

—, 

até

que 
o Núcleo Editorial da UERJ, em convênio com

a Civilização Brasileira, decidiu em 1979 reeditar-

lhe toda a 

poesia, 

além de boa 

parte 

das traduções

e da 

prosa publicada 

em 

jornais. 

Postumamente,

foi lançada ainda uma edição de 

"Poesias", 

em 1994,

pela 

Firmo, de Petrópolis, e finalmente, em 2004, a

última versão, 

que 

se 

pretende 

definitiva, 

publicada

pela 

Academia Brasileira de Letras, 

"Dante 

Milano

— 

Obra reunida 
, 

organizada 

por 

Sérgio Marzagão

Gesteira. Apesar de todas estas coletâneas e reedi-

ções, 
Dante Milano, no entanto, foi sempre o 

poeta

de um livro único 

que, 

se dependesse dele, 

jamais

seria 

publicado.

Dante Milano foi 

"póstumo", 

também, no sen-

tido de 

que jamais 

freqüentou 
com assiduidade as

rodas literárias e, mais ainda, 

porque 

sempre lhe

repugnou 

quaisquer 
formas de 

popularidade 

ou de

glória. 

Em entrevista 

que 
concedeu à TVE, João

Cabral de Melo Neto diz 

que, 
de todos os 

poetas

que 
conheceu, Dante Milano era 

"o 

que 

menos fazia

vida literária, o mais retirado, aquele 

que 

fazia uma
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poesia 

mais independente de 

qualquer 

modismo". E

acrescenta: 

"Ele 

vivia 

para 

a 

poesia 

no sentido de

viver em 

poesia, 

e não no sentido de se dar a conhe-

cer como 

poeta". 

Carlos Drummond de Andrade,

na última entrevista 

que 

deu ao Jornal do Brasil,

observa: 

"Temos 

um 

poeta 

de 

quase 

noventa anos

.
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Dante Milano, 
grande poeta 

de um único livro, considerava a 
glória 

uma ilusão.

Chama-se Dante Milano." E, se recorrêssemos ao

próprio poeta, 

o 

que 

vamos encontrar é sempre o

mesmo, como se lê em entrevista 

que 

concedeu em

1987. Indagado sobre sua aversão à fama, respon-

deu: 

"A 

fama tira a sua 

privacidade. 

Não 

gosto 

de

ser apontado na rua, não 

gosto que 

ninguém me re-

conheça. 

Quanto 

à 

glória, 

é uma

ilusão, é algo 

que 

muda como

mudam as folhas de uma árvore.

Um dia você é famoso, daqui a

pouco 

não é mais."

Embora egresso do Moder-

nismo de 1922, Dante Milano

é, na verdade, anterior ao movi-

mento modernista, 
do 

qual par-

ticipou à distância e ao 

qual, 
efe-

tivamente, 

jamais 
se filiou nem

durante nem depois da turbulen-

ta década de 1920. Não há dúvi-

da de 

que 
apoiou o movimento,

pois 

nele via, como todos os ar-

tistas da época, um caminho de

libertação estética. 
A rigor, en-

tretanto, o Modernismo 

pouco

ou nada teria a oferecer-lhe em

termos de subsídio 
literário ou

de 

plataforma 
estética. E mais:

à época da agitação 
modernista,

o 

poeta 

Dante Milano 

já 

esta-

va 

pronto, 

infenso, 

portanto, 
a

quaisquer 

aquisições 
mais 

pro-

fundas e radicais 
do 

ponto 

de

vista formal, ainda 

que 
aberto às

conquistas expressionais 
do mo-
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que 

mora em Petrópolis e ninguém o conhece. Ele 

vimento. Por outro lado, dizer se 

que, 
entre 1920 e

é da 

geração 

modernista, um 

grandíssimo poeta. 

1948 

— 

quando 

saiu a 

primeira 

edição das Poesias 

—,
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haja 
ele se conservado na condição de bissexto não Bandeira a respeito do autor das Poesias: 

"Exemplo

procede: 
Dante escrevia muito 

- 

e muitíssimo des- singularmente raro em nossas letras, 

parece 

o 

poeta

truiu 
do 

que 

escreveu 
—, 

conquanto nada 

publicasse escrever 

seus versos naquele indefinível momento

em 
livro até aquela data. A 

que 

se deve, então, esse em 

que 

o 

pensamento 

se faz emoção."

altivo 
mutismo editorial? Como 

já 

havíamos sublinhado em estudo sobre

Parece-nos 

que 

há, 

pelo 

menos, dois indícios Eliot, o fato não é novo: assim o fizeram, entre ou-

capazes 
de nos levar à compreensão 

parcial 

desse tros e cada 

qual 
ao seu modo, Sá de Miranda, Ca-

procedimento, 
que 

não 

pode 

ser aceito como for- mões, Antero de 

Quental, 

Camilo Pessanha e Fer-

tuito. 
Primeiro, o 

que 

estaria associado ao 

próprio nando 

Pessoa, isto 

para 

ficarmos apenas na 

poesia

temperamento 
do 

poeta, 

sempre esquivo aos círcu- de língua 

portuguesa. Quanto 

a Dante Milano, 

que

los literários oficiais. Embora celebrado 

por quase o 
confirmem o 

já 

citado Manuel Bandeira e, além

todos 
os seus contemporâneos, além de assíduo deste, Sérgio Buarque de Holanda, 

quando 
afirma

habitue 
dos 

grupos 

boêmios da antiga Lapa, Dante que, em 

"outras 

palavras, 

seu 

pensamento 
é de fato

Milano nunca se sentiu inteiramente à vontade en- sua forma", ou Franklin de Oliveira ao assegurar-
o

quanto 
descendente desse ruidoso liabitat. E 

jamais nos que 
a 

poesia 

de Dante Milano é a 

"poesia 

das

dele se valeu, como alguns outros nessa época, 

para significações", 
já que 

nela a emoção, 

"governada

angariar, 
como ele mesmo o diz, 

qualquer 

"rumor pela 

inteligência", se apresenta 

"rarefeita, 

restaura-

de falsa 

glória". 

A funda solidão em 

que posterior- da, 
reconstituída sob o império da lucidez". Isso ex-

mente haveria de viver o 

poeta já 

deveria se lhe im- plica, talvez, 

porque 

não se 

possa 

considerar o autor

por 
então como irrecusável exigência espiritual. como 

poeta 

estritamente lírico, ou então seu lirismo

Segundo, sua 

poesia, 

como observa Sérgio Bu- seria aquele capaz de, como insiste Franklin de Oli-

arque 
de Holanda, nada tem a ver com o 

que 

"foi veira 

em seu arguto estudo, 

"harmonizar 

pensamen-

escrito 
entre nós nestes vinte ou trinta anos". Ocor- to e encantação". Ora, a essa 

poética 

de essências e

reria 
então uma defasagem estético-literária, con- significações, 

na 

qual 

se conjugam os mandamentos

substanciada 
no ulterior afastamento do 

poeta 

rela- do rigor e do ascetismo, se 

poderia 

aplicar, como a

tivamente 
a um momento histórico e editorial 

que pouquíssimas 
outras, aquele conceito wordswor-

não lhe dizia respeito. E 

que, 

contrariando as ten- thiano, segundo o 

qual 

a 

poesia 

deve ser apreendida

dências efusivas da 

poesia 

brasileira, Dante Milano como uma 

"emotion 

recollected in tranquüity'.

cultiva uma 

poética 

do 

pensamento 
emocionado, Para melhor compreendermos 

as raízes de todo

como 
o fizeram os chamados 

"poetas 

metafísicos" esse instigante complexo 
estético-literário, 

entre-

ingleses, 
o 

que 

não significa 

que 

sua expressão haja tanto, impõe-se dissecar 
um 

pouco 
as vísceras do

renunciado 
à emoção. 

Quem 

nele sente, 

porém, 

é próprio corpus 

poeticum 
milaniano. 

O 

que 

chama

pensamento. 
Em outras 

palavras, 

sua 

poesia 

busca logo a atenção de 

quem 
se imponha uma leitura

atender àquelas exigências eliotianas do objecti- mais atenta dos 141 

poemas 
em 

que 

se resume todo

ve correlative, ou seja, transformar o ato de sentir o cânon milaniano 
é sua unidade 

— 

de forma, de es-

em emoção 

pensada 

e o ato de 

pensar 

em reflexão tilo, de linguagem, 
de abordagem temática, de rit-

sentida. Ou, ainda, como disse certa vez Manuel mo e até de vocabulário. 
Leitor contumaz de Dante LIVR.O
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Alighieri 

(de quem 

verteu modelarmente três dos

cantos do Inferno), Horácio, Virgílio e Leopardi

(sobre quem 

escreveu um memorável estudo), bem

como de outros autores italianos do Trecento e do

Cinquecento, dos 

pré-rafaelitas 

ingleses, de Camões

e daqueles 

que, 

como Baudelaire e Rimbaud, 

já 

an-

tecipavam a 

poesia 

moderna na segunda metade do

século XIX, Dante Milano formou-se, enquanto

modernista, a 

partir 

de uma herança acima de tudo

classicizante. Sua 

poética 

é, 

por 

isso mesmo, um

voto de fidelidade à clarté cartesiana, um exercício

raisonnant de 

"imaginação 

irônica", em tudo opos-

ta à difusa deliqíiescência da 

"ironia 

romântica". E

reside aqui, sem dúvida, o segredo de sua unidade

estilística e formal, essa unidade 
que, 

como ensina

BufFon, nada mais é 

que 

um reflexo da unidade do

próprio 

espírito.

Nada disso, entretanto, nos autoriza a arriscar

uma definição 

precisa 

a 

que 

obedece a 

gestalt poéti-

ca de Dante Milano. De um 

ponto 

de vista estrita-

mente conceituai, ficaremos aqui, ainda uma vez,

com Sérgio Buarque de Holanda, 

que 

recorre à

antiga noção de 

"realismo 

estético", entendendo-se

realismo como a concepção medieval 

que 

se opunha

ao nominalismo e ao conceptismo, ou seja, como

atitude filosófica 

que 

afirmava 

possuírem 

as idéias

uma existência independente das coisas concretas,

o 

que 

vale dizer, ante res. E isso 

porque, 

como admi-

te o autor de Cobra de vidro, tudo nos leva a crer 

que

"a 

poesia 

tem uma realidade independente da ma-

téria 
que 

serviu 

para 

sua criação, é 

por 

assim dizer

exterior a essa matéria, 

participando 

muito mais do

espírito de seu criador, ou da época, da finalidade,

do ambiente em 

que 
foi criada".

É claro 
que 

não se 

pode 

dizer da 

poesia 

de Dante

Milano 
que 

ela seja neoplatônica, como o foram os

adeptos daquele tipo de realismo, mas não se deve

esquecer também 

que 

os 

pensadores 

medievos, ao

considerar a natureza dos universais, se contenta-

ram em afirmar apenas a existência das idéias na

mente divina. Tratava-se, como se vê, de um 

pia-

tonismo subserviente aos dogmas escolásticos. Se

procedermos 
a uma redução ontológica, entretanto,

veremos 

que 
esse vínculo espiritual entre 

poeta 

e

poema 
se torna extraordinariamente íntimo e 

pai-

pável, justificando-se 
assim a suposição daquele en-

saísta de 

que 

"seria 

possível 
meditar um 

pouco 

sobre

alguns 

pormenores 
formais" da 

poesia 
milaniana. É

justamente 

essa redução ontológica 

que 

nos 

permi-

te entender também a consciência do 

poeta quanto

à sua caducidade e contingência 
humanas, 

quanto 

à

sua crença de 

que 
o ser 

progride 
apenas 

para 

a mor-

te e 

que, 

enquanto tal, só lhe resta mesmo aceitar a

condição de 

"culpado" 

até do ato de existir, como ele

próprio 

nos confessa ao dizer 

que 
é

homem culpado de ser homem,

revelando-nos, assim, uma dramática consciên-

cia agônica de si mesmo e da existência, o 

que 

o le-

vará à escolha da morte como tema nuclear de toda

a sua dolorosa mentaçâo 

poética. 
Por outro lado,

essa consciência cósmica e 

quase 
táctil da morte,

que 

se avoluma e sazona como um fruto, lembra-

nos a daquele ser 
que, 

como o 

pretendiam 
Rilke e

Heidegger, estaria maduro apenas 

para 
a sua morte,

cuja verônica se imprime a fundo no 

"ar 

de despedi-

da" 

que parecem 

adquirir os vivos em seu 

penoso 

e

efêmero 

périplo 

terráqueo. E é isso, sem dúvida, o 

que

também nos insinua Dante Milano ao afirmar 

que

Viver é um. ir-se embora

Da vida, hora após hora...
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A evasão só lhe será 

possível, 

todavia, através

do amor 
— 

do amor sem objeto, bem entendido, e

que 
será sempre celebrado

Em ato não, mas só em 

pensamento.

Ou do sonho, 

"que 

não está em 

parte 

alguma" e

que, 
às vezes, é 

"maior 

que 

o sonho de 
quem 

dorme".

Segundo cremos, é sobre esse tripé temáti-

co 
— 

a morte, o amor e o sonho 

— 

que 

se articula,

basicamente, 
o discurso 

poético 

milaniano. 

Que 

o

confirmem 
os dados estatísticos 

que 

nos demos o

trabalho 
de compulsar nos estratos vocabulares do

autor. 
Assim, nos 141 

poemas que 

nos deixou o au-

tor, 
registramos 77 referências explícitas ou diretas

à 

palavra 

"morte"; 

69 à 

palavra 

"amor" 

e 58 à 

pala-

vra 

"sonho" 

(incluindo-se 

aqui o vocábulo 

"sono",

que 
fisiologicamente a contém e semanticamente a

pressupõe). 
Se considerarmos ainda as difusas ra-

mificações 

que 
se irradiam de cada um desses temas

e 

que, 
não raro, se entrelaçam numa trama inconsú-

til 
de correspondências, teremos então esboçado

um segmento assaz abrangente do universo mila-

niano. Parece-nos, ainda, 

que 

cada um desses temas

emite 
uma ou duas ramificações 

principais 

e outras

subsidiárias. 
A morte, 

por 

exemplo, é vista sobre-

tudo 
como um impulso 

que projeta 

o ser 

para 

além

da 

própria 

morte, confundindo-se com a impressão

abismai 

que por 

vezes nos infunde o amor, como se

vê na invocação 

que 

serve de coda ao 

poema 

"Fanal

distante":

Vem, morte, dor mais branda,

Com esse olhar estagnado e o sorriso tenaz.

Vem, morte, e mata o amor; vem, morto mar.

E se isso não é morte, o 

que 

é o amor?

Outras vezes, 

porém, 

ela se confunde com o

pressuposto 

escatológico do repouso eterno, 

pois 

o

verdadeiro hosanna será entoado apenas 

por 

aqueles

[...J que já 

morreram

E são dignos da 

paz 

espiritual.

Em outros casos, ainda, a mortetangencia o so-

nho e instaura uma como 

que 

transmutação onírica

através da 

qual 

o morto desdenha a 

própria 

morte,

ultrapassando-lhe os confins corpóreos da dissolu-

ção 
cósmica:

Quem 

sonha se transfigura,

Quem 
morre sorri da morte.

Quanto 

ao amor, não há dúvida alguma de 

que,

para 

Dante Milano, é ele um sentimento 

que 
se ex-

perimenta 

apenas a um, na infinita e imperturbável

solidão individual, o 

que 

de modo algum implica

o expurgo do outro enquanto sujeito de convívio

e fruição sensual. Essa noção de amor sem obje-

to definido, sem 

partilha, pode 

ser desglosado em

diversos 

poemas 

do autor, como 

"Homenagem 

a

Camões" 

(Soneto 

IX), 

"Sombra 

na água", 

"Vespe-

ral", 

"Divagação", "Meditação 

da carne", 

"Olhos

fechados", 

"O 

corpo de Vênus". Mais do 

que 
estes,

"A 

busca" é 

quase 

um 

paradigma 
da condenação do

poeta 

ao 

"vulgar 

amor dos homens" e de sua crença

naquele

Amor, amor sem objeto,

Que 

anda à 

procura 
do amor.

E, mais do 

que 
este, o majestático Soneto III, de

"Sonetos 

e fragmentos", 
nos desvela o nervo mais

recôndito desse amor 

que, 

ao nutrir-se apenas de si LIVRO

REVISTA DO
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próprio, 

conjuga a caducidade fenomênica do agora

à infinitude espiritual do eterno. Para compreendê-

lo, força é 

que 

se recorra à transcrição integral:

O amor de agora é o mesmo amor de outrora

Em 

que 

concentro o espírito abstraído,

Um sentimento 

que 

não tem sentido,

Uma 

parte 

de mim 

que 

se evapora.

Amor 

que 

me alimenta e me devora,

E este 

pressentimento 

indefinido

Que 

me causa a impressão de andar 

perdido

Em busca de outrem 

pela 

vida afora.

Assim 

percorro 

uma existência incerta

Como 

quem 

sonha, noutro mundo acorda,

E em sua treva um ser de luz desperta.

E sinto, como o céu visto do inferno,

Na vida 

que 

contenho, mas transborda,

Qualquer 

coisa de agora, mas de eterno.

Para Dante Milano, a realidade da vida somente

se realiza, enquanto floração fenomênica, na medida

em 

que 

se irrealiza. O 

que 

lhe importa é

A vida, a verdadeira vida,

Aquela 

que 

não é vivida,

A 

que 

é 

perdida, 

sonhada,

A realidade irrealizada.

"Cantiga":

A vida é tempo 

perdido.

O 

que 

se 

ganha 

é bem 

pouco.

Que 

vale ao morto o vivido?

Que 

vale ao vivo, tampouco?

Assim também em 

"Noite", 

em 

que 

sustenta

que

Todos os sonhos são verdadeiros.

Vejamos agora 

qual 
a natureza desse sonho, 

que

de modo algum 

pode 
ser identificado apenas com a

função fisiológica desempenhada 

pelo 

inconsciente

durante o sono, ou seja, com o 

"sono 

de 

quem 

dor-

me . Para Dante Milano, o expediente onírico não

se destina a alienar o ser da realidade 

que 

o cerca.

Quem 

sonha o faz sempre de olhos abertos. 

Quem

sonha não dorme: acorda 

para 
uma visão interior,

passando 

assim a comportar-se 
segundo as 

premis-

sas de um 

pensamento 

mágico e, necessariamente,

metalógico. Eis 

porque 

a realidade 
se irrealiza. Em

"Duplo 

olhar", essa 

perspectiva 
visionária da reali-

dade interior manifesta-se 

particularmente 
nítida e

aguda:

Eháa visão interior de olhos abertos,

A de 

quando 

desvio o olhar do livro

Para um lugar mais livre, mais distante,

E me 

parece 

uma visão divina

A 

paisagem que 

vejo todo dia.

Essa noção de realidade irrealizada só 

poderia

mesmo levá-lo, como anteriormente se disse, à cer-

Já em outros 

poemas, 

a faculdade 
de ver o in-

visível 

para 

além da episodiação lógica opera no

revista do teza 1ue 

a vic*a> tanto 

para 

o vivo 

quanto para 

sentido de subsidiar a compreensão do amor, 

que

LIVRO o 
morto, é apenas 

"tempo 

perdido", 

como se lê em só 

pode 

ser entendido em sua totalidade 
através de

k
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uma 
visão, como ocorre em 

"Corpo":

Absorvi a existência,

Vi todas as coisas numa coisa só,

Compreendi tudo desde o 

princípio 

do Mundo.

Mas será em dois sonetos, dois sonetos 

gê-

meos 
e soberbos 

— 

o de número VII, de 

"Sonetos

e fragmentos", 
e 

"Metamorfoses", 

pertencente 

às

"Variantes 

de temas antigos", 

que 

mais agudamen-

te se 

perceberá 
o 

papel 

desempenhado 

pelo 

sonho

no 

processo 

do conhecimento amoroso, como se o

poeta 
recorresse a uma 

gnosiologia 

fantasmagórica

que 
lhe 

permitisse 

ver 

"de 

olhos abertos" a supra-

realidade 
da vida. São esses assombros e fabulações

surrealistas, 
aliás, 

que 

lhe caracterizam aquele fui-

gurante 
lirismo visionário, talvez o mesmo 

que 
le-

vou 
Rimbaud a exclamar, 

perplexo: 

"Etj'ai 

vu 

que-

Iquefois 
ce 

que 

Vhomme a cru voirí, tal como o lemos

em 

"Le 

bateau ivre". E foi isto, sem dúvida, o 

que 

viu

Dante Milano no Soneto VII, 

quando 

na 

"noite 

cor

de sono, cor de sonho", uma mulher aparece

E em meus braços se atira. Então, absorto,

Vi 

que 

o corpo, 

quando 

ama, desfalece,

Vi 

que 

o rosto, ao beijar, 

parece 

morto,

Como se o beijo os lábios lhe torcesse,

A boca toma a 

forma 

de um sorriso

Que 

se contrai, como se o beijo doesse.

Visões do amor, 

possuídas 

mas incertas,

O corpo se entregou, mas indeciso,

E deixou-se cair de mãos abertas!

Conquanto seja temerário afirmar, é 

possível

que 
a escolha dessa tríplice temática 

guarde 

algum

parentesco 
com a 

galáxia 

de recursos técnicos, for-

mais e estilísticos mobilizados 

pelo 

autor ao longo

desses 141 

poemas. 

É 

que 

a 

poesia 

de Dante Milano

envolve um contínuo esforço ascensional em busca

da transcendência, do absoluto, do eterno. O cha-

mado lirismo cotidiano, tão explorado 

pelos 

moder-

nistas, ou o humor 

pedestre 

do 

poema-piada prati-

camente inexiste nos versos do autor, 

que jamais

atua no nível do tempo 

presente 

ou do imediatismo

histórico. Para ele, assim como 

para 

Eliot em Burnt

Norton, o 

primeiro 

dos Four 

Quartets,

O meu 

passado 

é todo o meu 

presente

E todo o meu 

futuro 

é 

já passado...,

pois 

o 

que 
conta é o tempo interior, ou seja, a du-

rée metalógica de um tempo 

que, 

conforme o 

pres-

supunha Bergson, se distende 

para 

além do 

próprio

tempo.

Foi 

por 

coexistir com esse ir-e-vir 

que pôde

o 

poeta 

realizar sua extraordinária síntese entre

passado 
e futuro, entre classicismò e contempo-

raneidade. Assim, embora fiel à herança clássica,

Dante Milano revela uma dicção e uma expressão

genuinamente 

modernas, mas 
que, 

na maioria das

vezes, só encontram sua 

plena 

realização 

quando

desenvolvidas dentro dos 

"limites" 

das chamadas

formas fixas ou regulares, muito embora o 

poeta 

só

o faça, ortodoxamente, com relação ao soneto. Por

outro lado, Dante Milano adota amiúde esquemas

de estrofação 
(dísticos, 

tercetos, 

quartetos, pentás-

ticos) e de isocronia rímica inteiramente avessos à

iconoclastia modernista, chegando mesmo a revi-

ver a terza rima dantesca. 
E o surpreendente é 

que,

quanto 

mais atenta a essa rígida ossatura formal,

mais fluida e espontânea 
se torna a sua 

poesia, 

as-

sim como ocorre no caso de Odylo Costa Filho, cuja

poesia 

— 

como ele 

próprio 
escreveu 

- 

só era 

"livre

porque 

cativa". Observe-se, 

por 

exemplo, a fluidez

99
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absoluta dos admiráveis dísticos nos 

quais 

se apóia

o 

poema 

"Imagem", 

em 

que 

aflora, aliás, a obsidian-

te volúpia do autor 

pelo 

branco e 

pelas 

formas ra-

diantes da luz, dessa luz 

que 

— 

como dirá ele depois

—, 

por 

"mais 

que 

resplandeça", é sempre cega:

Uma coisa branca,

Eis o meu desejo.

Uma coisa branca,

De carne, de luz,

Talvez uma 

pedra,

Talvez uma testa,

Uma coisa branca,

Doce e 

profunda,

Nesta noite 

funda,

Fria e sem Deus.

Uma coisa branca,

Eis o meu desejo,

Uma coisa branca,

Bem 

junto 

de mim,

Para me sumir,

Para me esquecer,

100

Nesta noite 

funda,

Fria e sem Deus.

Essa obsessão 

pelo 

branco 
_ 

que 

nada mais é,

no nosso entender, do 

que 

um reflexo dantesco da

"metáfora 

sobre a 

geração 

da luz" 
_ 

percorre 

toda

a 

poesia 

do autor, 

que 

a manifesta até mesmo em

REVISTA DO

LIVRO

seus derradeiros 

poemas, 

como em 

"Nuvem 

acesa"

e 

"Objeto 

de arte".

Ainda no 

que 
concerne ao uso de certas formas

métricas da 

preferência 
do 

poeta, 

medite agora o

leitor sobre a 

"infração" 

cometida nos hexâmetros

dessas terze rime, onde Dante Milano substitui a

rima alternada, característica 
das terzine dantescas,

pela 

rima continuada. 
Eis as sete últimas terzinas

de Os reis", 

poema que principia 

com a tragédia

de Macbeth e termina com a daquele 

"Rei 

dos Reis"

que 

morreu na cruz 

para 
nos salvar:

Aquele rei decrépito,

De bruxedos adepto,

Astuto mas inepto.

Aquele rei demente

Que 

olha traiçoeiramente

E sorri com um só dente.

Aquele rei 

profeta

Que 

insulta, ameaça, inquieta

A turba analfabeta.

Os reis e sua 

glória,

De 

quem 

se escreveu a história

Para a eterna memória.

Dentro ou 

fora 

da lei,

Bom ou mau, rei é rei

E eu sempre os respeitei.

Mas o rei 

principal,

personagem fatal

Deste mundo teatral,
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não iremos tão longe. Há lirismo, sim, amiúde sinis-

E aquele Rei dos Reis tro, mas também talvez fantasmagórico, talvez algo

Que 

igual a Deus sefez. visionário. Dante Milano é, sem dúvida, um 

poeta

Mais humano, talvez. hipnotizado 
pela 

visão escatológica da realidade, e

não são 

poucas 

as vezes em 

que 
nos remete àquela

Consigne-se, a 

propósito, que 

o tema dos reis "visão interior de olhos abertos". Lírico ou antilíri-

- 

dos reis malditos, devassos, velhacos, decrépitos, co, o 

poeta 

nos revela de fato um acentuado fascínio

vagabundos, 
tresloucados, bêbedos 

— 

já 

fora aborda- pelos aspectos sinistros da vida. Diversos 

poemas 

o

do 

pelo 
autor muitos anos antes, como em 

"O 

bêbe- denunciam 

graças 

a um 

prazer 

detalhístico 

quase

do", 

poema que 
denuncia o fascínio de Dante Mila- mórbido na descrição de minudências absolutamen-

no 

pelas personagens 

marginais, os vagabundos de te macabras, como ocorre, 

por 

exemplo, no 

poema

toda 
têmpera, mas 

que, pelo 

"gesto" 

e a 

"estranheza "Vozes 

abafadas", em 

que, 

ao afirmar 

que 

nenhuma

do olhar", não se 

podem 

comparar aos 

"miseráveis", língua 

será capaz de transmitir a dor humana, diz

Assim, 

para 

o 

poeta, 

a condição de realeza 

perdura ele que

até 
mesmo entre aqueles 

que 

a vida exilou do con-

vivi0 
sociaL Mais significativo ainda: ela 

persiste Talve% 
a exprlmlsse 0 al da caheça separada do

exatamente 
naqueles 

que, 

subjugados 

pelo 

delírio C0r/)0 

que 

rola ensangüentada,

da evasão etílica, conseguiram romper o círculo de Tahgz 

a escrevesse a mão hlrta 

que 

n0 úlümo

ferro 
da razão lógica, acercando-se assim de uma , , 

, , ,

& 
gesto 

de horror Largou a espada,

consciência 

que já 

renunciou à consciência de si Tahe% 

a dmessg Q 

gntQ 

sufocad(^ 0pmnto 

qug

própria. 
Em outras 

palavras: 

de uma consciência 0 

suor 

frio, 

o olhar esbugalhado...

que, 
embora corrupta e 

perversa, 

é também uma

forma 
de inocência. dúvida 

de 

que 

a crueza e o ascetismo de

sua linguagem 

podem, 

às vezes, sugerir ou acusar

Restaria aqui uma 

palavra 

sobre o controverso essa tendência ao sinistro. E, na verdade, não há

lirismo 
de Dante Milano. Não deixa de ter certa ra- como negar 

que 

o 

poeta 

a ela se incline até mes-

zão Paulo Mendes Campos 

quando 
se refere ao an- mo no nível do vocabulário. Para nos restringirmos

tilirismo 
do autor, concluindo ainda 

que 

sua 

poesia 

apenas a uma única vertente 
léxica, adjetivos como

é 

"sinistra, 

nua, desértica". Embora a opinião não terrível, alucinante, tenebroso, 
medonho, horrendo, té-

seja de modo algum impertinente, é bem de ver 

que 

tricô, louco, demente, escaveirado, 
desfigurado, encova- 101

do, disforme, carcomido, 

podre, 

apodrecido, miserável,

assustador, monstruoso, esfacelado, 
ensangüentado, di-

lacerado, crucificado, 

fúnebre 
etc., têm curso livre e

copioso na 

poesia 
do autor, 

que, 
nesse 

particular, 

se

aproxima não apenas 
da linguagem 

"macabra" 

de

Augusto dos Anjos 
- 

a 

quem, 

aliás, consagrou um revista 
do

estudo em 

que 
lhe sublinha, 

justamente, 

o caráter LIVRO
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hediondo dos versos 

—, 

mas também da sinistra

"putrefação" 

baudelairiana. . Não nos 

parece gra-

tuito, a 

propósito, que, 

dentre os 38 

poemas 
que

traduziu de Baudelaire, haja Dante Milano escolhi-

do, entre outros, 

"Un 

fantôme", 

"Horreur 

sympa-

tique", 

"L'héautontimorouménos", "Une 

charogne",

"L'irrémédiable", "L/horloge", "Une 

martyre", 

"La

Béatrice", 

"Le 

Léthé" e 

"Un 

voyage à Cythere", to-

dos rigorosamente... sinistros. Seria esse fascínio

pelo 

macabro e 

pelas 

trevas a contrapartida de sua

obsessão 

pela 

luz?

Enfim, e ainda uma vez, o 

gênio 

maior do 

poeta

parece 

brincar conosco, apagando indícios 
que por-

ventura nos 

pudessem 

levar à descoberta de seus

mais recônditos segredos. E 

possível 

até 

que 

o líri-

co se vergaste no antilírico e este se redima naque-

le, assim como a luz 

que, para 

resplandecer, exige

o concurso das trevas. Mas esses e outros seriam

apenas ingênuos artifícios maniqueístas, incapazes

como tais de nos revelar o 

que 

se oculta sob o for-

tuito dualismo de uma máscara. Façamos nossas as

palavras 

do 

poeta, que 

nos impõe, como condição

para 

encará-lo face a face, 

pacientarmos

Até 

que 

a terra

Com sua 

garra

Nos rasgue a máscara

Ivan Junqueira é 

poeta, 
ensaísta e membro da Academia

Brasileira de Letras.



A dura espiga 
da esperança

(A 

América Latina 
e o conto)

Flávio Moreira da Costa

Duas Américas 

(do 

Sul e Central), cinco séculos,

duas línguas, cem contos e uma só literatura?

Há no mínimo duas ou três linhas de susten-

tação ou de montagem 

por 

trás do resultado final

desta antologia 

(Os 

cem melhores contos da América

Latina, a sair este ano, 

pela 

Ediouro), ou 

para 

se

conhecer os caminhos 

percorridos para 

se chegar

ao resultado final. Na base, uma linha horizontal 

-

ou 

geográfica: 

a extensão/território do continente

com seus vários 

paises 

—, 

e outra linha, vertical 

— 

ou

histórica: o conto 

(com 

todos os reflexos das dife-

rentes sociedades em 

que 

se inscreve) desde suas

origens até a contemporaneidade. Sim, todos os 

pai-

ses, 

quase, 

todas as épocas, todos os estilos e escolas

literárias estão 

presentes 

nesses cem contos, surgi-

dos ao longo dos tempos: cinco séculos de contos

e de literatura, cinco séculos de história e 

política

lato sensu.

Cinco séculos de leituras.

Creio 
que 

essas duas linhas 

(que 

não foram

pré-pensadas, 

nem mesmo 

procuradas) 

acabam 

por

coincidir com a idéia de 

"dupla 

tentação" 

- 

que 
sem-

pre 

contaminou nossos autores e obras 
- 

concebida

por 

Octavio Paz, em Los hijos dei limo: 
cosmopoli-

tismo e americanismo. Oposição e rejeição, atração

e soma 

(mistura), pois 

é, no fundo, desse barro 

que

somos feitos.

Bem-vindos a esta literatura mestiça e univer-

sal, leitores.

Sou o 

primeiro 

a reconhecer 

que 

o 

projeto 

é am-

pio, geral (embora 

cheio de detalhes), 

panorâmico

(mas 

cheio de detalhes) e... ambicioso, embora, no

caso, não 
pudesse 

ser de outra forma, conteúdo ou

circunstâncias.

Pois esta antologia 

parte 
de uma experiência

pessoal 

de leitura 

(sempre 
evitando ao máximo

confundir 

"gosto" 

com visão crítica) e de uma hi-

pótese.

A hipótese 

(da 

experiência 

pessoal 

falo mais tar-

de) é simples: de 

que 
a América Latina existe 

— 

no

caso, existe cultural e literariamente. E da mesma

forma, como a América Latina territorial e 

política,
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ela não é unitaria mas múltipla; não é coesa, mas não há diferença, semântica ou não: a conjugação

di\ idida, não e coerente mas dispersa; não e unida de registros ficcionais, a união em caráter evolutivo

mas desunida 

- 

não é enfim monolítica mas diver- de contos e mais contos é resultante de uma soma e

sificada. Cabem todos os 

paises 

reais e imaginários: é essa soma essencial 

que 
inscreve e escreve a 

pró-

México, Brasil, Argentina, Uruguai, Comala 

(de pria 
existência do livro. A idéia/concepção mesma

Juan Rulfo) e IVIacondo 

(de 

Garcia JVÍarquez). Ainda da nossa antologia, 

pois, 

é uma conseqüência direta

bem 

que 

a todos ela acolhe e se dermos espaço ou indireta de uma sucessão de traumas dinâmicos

imaginação caberia também a Pasárgada de Manuel e contraditórios 

que 
é a 

própria 
história do conti-

Bandeira. nente 
— 

entre 

globalidade 
e regionalidade, entre

Não é difícil 

perceber que 

as diversidades exis- outras 

questões,

tem internamente em cada um dos 

paises. 

A Ar- Sim, cinco séculos, mas somos ainda o Novo

gentina 

dos 

portenhos 

não é a mesma da Argen- Mundo, 

"continente 

da 

pouca 
história" 

(Carpen-

tina da Patagônia, como o Brasil do Sudeste não tier). 

"Vezes 

demais se tipificou, 
e não 

poucas 

vezes

ao mesmo 

que 

o Brasil do Nordeste, nem o Peru se estereotipou o 

peso 
e o 

gravame 
do 

passado 

na

de Lima 

- 

e de Vargas Llosa e Ramon Ribeyro 
- 

cultura latino- americana", 
escreveu 

Júlio Ortega,

igual ao Peru de Cuzco 

- 

e de José Maria Arguedas. no 

prefácio 
de sua Antologia dei cuento latinoameri-

Imaginem então o continente, cada 

país 

com suas cano dei siglo XXI/ Las horasy Ias hordas 

(Siglo 

XXI

características! As semelhanças são evidentes; as Editores, México, 1997).

diferenças, 

gritantes. 

E no entanto... Nada com o a literatura 

para 
evitar o estere-

Optamos, desde o início, não 

por 

uma antologia ótipo e elaborar a forma, o corpo e o 

"coração 

da

hispano-americana 

(que 

seria, como 

geralmente 

é, matéria".

uma divisão a mais e 

que 

costuma excluir o maior Vejamos como tudo começou. 
Apenas dois

país 

do continente, 

que 

é o nosso, de língua 

por- exemplos, 

e 

por 

coincidência 

(ou 

não) 

que 
se encai-

tuguesa) mas 

por 

uma re/união de contos latino- xam dentro da distinção de Octávio 
Paz aludida aci-

americanos. Diferença semântica, dirão. ma: a de natureza autócone, 
digamos, 

e a, de origem

Diferenças múltiplas, semelhanças básicas. Lati- (formal) européia,

nos somos nós; hispanos são 

"eles" 

- 

ou vice-versa. A 

primeira 

é uma narrativa 
curta chamada 

por

Semelhança 
básica: todos escrevem narrativas cur- nós 

(já que 

não há títulos internos 
na obra em 

ques-

tas; são contos 

que 
criam, ensaiam, no seu conjunto, tão) de 

"História 

de uma virgem", 
extraída do Popol

104 presenças 
e articulações distintas e 

que 
respondem Vuh, o livro sagrado 

guatelmateco.

à crise do continente 

político, 

sempre desarticulan- Na antiga língua maia, 

"popul" 

significa 
reunião,

te 

— 

de Sarmiento, opondo civilização a barbárie ao comunidade, casa, 

junta; 

e 

"vuh", 

árvore de cujo

pensamento 

ou wishfull thinking unificador, desde corte se fazia 

papel, por 

extensão, livro. Popul Vuh

Bolívar e ao Real Maravilhoso de Carpentier. é o mais 

precioso 

relato 

— 

e legado 
— 

da antiguida-

Estas articulações, ou estas vozes distintas, de americana; é o livro sagrado dos índios 

quíchuas

revista do 
1ue 

rePresentam o 

passado 
e a riqueza literária de que habitavam uma região onde é hoje a Guatema-

LIVRO 
nós todos. Nesse 

prisma, 
da literatura continental, la. É em essência um conjunto mítico 

e teogônico,
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dividido em três 

partes: 

a 

primeira 

é uma descrição

da origem do mundo e da criação do homem; a se-

gunda 
trata das aventuras dos 

jovens 

semideuses

Hunahpú e Ixbalanqué no reino sombrio de Xibal-

bay; e finalmente, a terceira 

parte 

refere-se à origem

dos 

povos 

indígenas da Guatemala, suas 

guerras 

e

emigrações, com o 

predomínio 

dos 
quíchuas/maias

até 

pouco 

antes da conquista espanhola. O livro te-

ria sido escrito no começo do século XVI, 

possivel-

mente em 

pele 

de veado, e foi transcrito 
para 

o latim

em 1542, 

por 

frei Alonso Del Portillo de Norena.

A versão espanhola apareceu em 1701, feita 

pelo

frei Francisco Ximenez. No século XIX, traduziu-o

para 
o francês Charles de Bourbourg. A 

presença

em nossa antologia de um trecho da obra conta uma

história em si mesma. E nos mostra 

(da 

mesma for-

ma 

que 

um conjunto incalculável de lendas e outros

relatos da tradição oral, espalhados em todo o con-

tinente) 

que 

o imaginário latino-americano 

já 

esta-

va 

presente 

nas Américas 

quando 

as culturas 

— 

com

seus exércitos e suas línguas 

- 

dos colonizadores

que 
aqui se instalaram.

O segundo registro 

— 

e certamente o 

primeiro

do conceito 

que 

hoje temos de conto 

— 

é do argenti-

no 

"O 

matadouro".

Personalidade impar no 

período 

em 

que 

a Ar-

gentina 

se formava como nação, Esteban Echever-

ria 

(1805-1851) pertenceu 

à 

geração 

brilhante de

Sarmiento. Depois do seu 

primeiro 

exílio, em Paris,

de 1835 a 1852, 

quando 
entrou em contato direto

com os 

grandes 

nomes do romantismo, como Victor

Hugo, Lamartine, Vigny, Musset e outros, Echever-

ria regressou a seu 

país 

convicto de 

que 

a literatura

romântica e o 

pensamento 

liberal 

poderiam 

tirar a

Argentina do atraso e das 

garras 

do despotismo. E

considerado o fundador do romantismo na Amé-

rica, com seu 

primeiro 

livro de 

poesia, 

Elvira o la

novia dei Plata 

(1832) 

e, em seguida, Los consuelos

(1834) 

e Rimas 

(1837). 

Com o fracasso de uma ten-

tativa de insurreição contra o ditador Rosas, ele se

refugia em Montevidéu, até sua morte. Na verda-

de, 

quase 

nada do 

que 

escreveu 

permanece 

legível

aos olhos contemporâneos, com a 

grande 

exceção

de 

"El 

matadero", conto de fortes tintas realistas,

e vigorosa metáfora da Argentina do sanguinário

Rosas. Diz José Miguel Oviedo: 

"'O 

matadouro"'

é, ainda hoje, um texto subversivo: basta mudar os

nomes 

"federação" 

ou 

"unitário" 

para 

aplicá-lo à

Argentina deste últimos anos, ou à situação latino-

americana em 

geral. 

Esta virtude é conseqüência de

uma notável composição artística cuja alternância

de tons e ritmos narrativos concentra o foco e eleva

gradualmente 

a tensão. 

(...) 

O caráter vivido, 

gro-

tesco de certas cenas 

(por 

exemplo, a decapitação

do menino ou a dança macabra das achuradoras) vai

além dos limites do romantismo e do realismo: nos

propõem 
símbolos e visões cuja ferocidade visio-

nária é homóloga a 

que 

encontramos nas obras de

Goya, Ensor ou Max Berchmann."

E assim, estamos iniciados. O 

que 

segue em Os

cem melhores contos da América Latina é 

praticamente

um 

pequena 

biblioteca resumida: são mais 98 histó-

rias curtas.

Experiência 
pessoal, 

a 

que 

aludi acima? Sinte-

tizando: o conto eu conto como o conto foi. Passei

minha infância na fronteira com o Uruguai 

— 

Li-

vramento e Rivera, duas cidade divididas e unidas

por 

uma linha imaginária 

que 

"passa" 

sobre uma

Praça chamada Internacional. 
Basta atravessá-la:

não há 

"duanas" 

Assim como não há alfândega 

para

a circulação de 

palavras, 
o castellano 

fcomo 

se diz

lá) invadindo o 

gauchês 
e o 

português 

invadindo o

espanhol, num cotidiano 

que 
registrou as 

primeiras

palavras 

ouvidas 

pelo 
menino dos três a oito anos
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de idade. A família morava a algumas 

quadras (e

isso eu não sabia, claro) de onde, exilado no Brasil/

Livramento, José Hernandez escreveu seu Martin

Fierro.

Aos vinte e 

poucos 

anos, 

já 

no Rio, traduzi Juan

Carlos Onetti e não 

parei 

mais de ler 

"los 

hispanos"

em 

geral 

e de escrever sobre eles na imprensa e em

livro 

(Os 

subúrbios da criação). Nos anos 70, convi-

dado 

pelo 

editor Paulo Rocco, então editor da Edi-

tora Francisco Alves, fui diretor da Coleção Latino

América, 

junto 

com Bella Jozef e Eliane Zaguri.

Para realizar a 

presente 

antologia, foi 

questão 
de

retomar minhas 

"afinidades 

eletivas".

Antologia, aliás, 

que 

não se restringe a ser sim-

pies 

coleta/coletânea de contos, mas 

que pretende

ir além da idéia mesma de antologia: é como uma

história do conto latino-americano, 

pois 

tem como

base as chamadas fontes 

primárias 

de 

que 

falam os

historiadores, isto é, no caso, os contos. Com a van-

tagem de se ler com muito mais agrado e 

prazer 

do

que 

frios documentos.

As notas 

que 

antecedem cada conto são o 

pro-

longamento 

— 

dividido, um a um, como são os 

paises

do nosso vasto continente 
- 

desta introdução 

quiçá

desnecessária. Afinal é o leitor 

que 

faz a leitura 
- 

e

(de 

certa forma) o livro.

E concluo com o Pablo Neruda de Canto Gene-

ral\

Guarda tua luz, ó! 

pátria!, 

mantém

tua dura espiga de esperança em meio

ao cego e temível ar.

Em tua remota terra desceu esta luz difícil,

este destino dos homens,

que 

tefaz defender uma 

flor 

misteriosa,

solitária, na imensidão da América adormecida.

P.S. Para chegar a alguns originais antigos e

esgotados, foi necessário recorrer à biblioteca de

amigos, como Sérgio Faraco e Bella Josef, a 

quem

aqui agradeço 
— 

e também à incansável 

parceria 

de

Celina Portocarrero. 
Em alguns casos, o 

proble-

ma 

(fundamental para 

a tradução), só foi resolvido

numa ida a Buenos Aires. Os contos 

que 
não encon-

trei em suas famosas livrarias e sebos, só consegui

descobrir 

- 

e xerocar 
- 

na Biblioteca 
Nacional da

Argentina.

Flávio Moreira da Costa é crítico, escritor e autor de O

desastronauta, entre muitos outros livros.



Barretto Filho

Uma trajetória intelectual

Luiz Paulo Horta

Entre as muitas efemérides de 2008, tende a 

pas-

sar 

quase 

despercebido o centenário de nascimento

de José Barretto Filho. Barretto foi uma das figuras

mais interessantes da inteligência moderna brasi-

leira. Mas tinha a vocação do retraimento 

— 

"um

homem subterrâneo", segundo comentário de sua

esposa, Walkyria, com 

quem 

ele teve 12 filhos. Sua

vida 

pública 

não está isenta de acontecimentos: ele

foi deputado federal 

para 

a Constituição de 1934.

Foi crítico literário do Diário de Notícias. Escreveu

um livro 

— 

Introdução a Machado de Assis 

— 

que 
é

colocado, com razão, na 

primeira 

linha dos estudos

machadianos. Como 

professor 

de 

psicologia, 

foi um

dos fundadores da PUC-RJ. E destacou-se como

membro do Conselho Federal de Educação.

Nada disso 

prejudicou 

ou modificou sua 

prefe-

rência 

pela 

vida interior, 

pelo 

círculo familiar 

que

ele manteve na rua da Matriz, em Botafogo, onde

morou durante muitos anos. Para conhecê-lo bem,

era 

preciso 

fazer 

parte 

desse círculo restrito 

— 

que

funcionava um 

pouco 

à margem da movimentação

de uma casa cheia de 

gente. 

O uísque das seis horas,

à semelhança de uma cerimônia do chá 

japonesa, 

era

o 

pretexto para 

longas conversas onde ele às vezes

expunha o seu tema 

preferido 

— 

a filosofia oriental,

que 
ele aprendeu com o seu amado René Guénon, e

sobretudo o budismo Zen, de 
que 

ele seria talvez,

à sua maneira autodidata, o maior conhecedor no

Brasil. Barretto 

precedeu, 

de muitos anos, a voga de

estudos orientalistas 
que, 

a 

partir 

dos anos 70, co-

meçou a ter um impacto verdadeiro na mentalidade

contemporânea 

- 

embora muitas vezes 

por 

seus as-

pectos 

superficiais, exóticos.

Nascido em Aracaju, descendente de Tobias

Barretto, José Barretto Filho aliava a uma inteli-

gência penetrante 

um temperamento 
muito forte.

Perdeu seu amado 

pai (que 

era músico) aos 7 anos;

e a 

partir 

dali, resolveu 

que 
não obedeceria a mais

ninguém. Condição certeira 

para 

uma situação fa-

miliar 

periclitante. 
Ele se livrou dela 

quando 

veio

para 

o Rio de Janeiro, aos 14 anos, viver com um

primo 

de sua 

predileção 

- 

Abelardo Barretto. A essa
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altura, 

já 

era considerado menino-prodígio, 

por 

ter

publicado 

um livro de versos, A catedral de ouro.

Ele ia encontrar um Rio de Janeiro em eferves-

cência intelectual e 

política. 

Viveu nas 

pensões que

eram moda na época 

— 

e muito divertidas, como se

pode 

ver até 

por 

cenas de romances contemporâ-

neos. Logo chamou a atenção de 

pessoas 

inteligen-

tes, como Ana Amélia Carneiro de Mendonça, cuja

famosa casa na rua Cosme Velho ele freqüentou.

De contato em contato, ele se ligaria, um 

pouco 

de-

pois, 

ao 

grupo 

da revista Festa, 
que 

fez o contra-

ponto 

carioca ao movimento modernista 
que 

sacu-

dia São Paulo. Nos dois anos 
que 

durou a revista

(1927-1929), 

ele teve como companheiros o crítico

Andrade Muricy, o 

poeta 

Tasso da Silveira, Cecília

Meireles, Abgar Renault, o contista Adelino Maga-

lhães. Reeditada há alguns anos em edição especial

do Instituto Estadual do Livro, Festa traduz uma

grande 

efervescência intelectual, e uma espécie de

modernismo menos barulhento e mais espirituali-

zado 

que 

o de São Paulo. Diz um solene texto de

abertura, de Tasso da Silveira:

"Nós 

temos uma visão clara desta hora.

Sabemos 

que 

ê de tumulto e de incerteza.

E de confusão de valores.

E de vitória do arrivismo.

E de 

graves 

ameaças 

para 

o homem.

Mas sabemos também 

que 

não é esta a 

primeira

hora de agonia e inquietude 

que 

a humanidade

vive.

A humanidade dança a sua dança eterna num

velho ritmo em dois tempos.

Quando 

todas as 

forças 

interiores se equilibram,

os 

gestos 

são luminosamente serenos.

Mas o 

que 

nesses 

gestos parecia 

um esplendor su-

premo 

de beleza ou de verdade não era senão um

momento efêmero da escalada.

Então exsurgem das 

profundezas 

do ser ímpetos

bruscos e imprevistos,

Que 

trazem a insatisfação,

A angústia,

A 

febre,

E 

quebram 

os compassos harmoniosos,

E 

fazem pensar, 

aos 

que 

se esqueceram de Deus,

que 

tudo está 

perdido."

A referência a Deus não significava uma orien-

tação confessional 
da revista. Mostra apenas 

que

havia espaço 

para 
isso naquele 

grupo 

animadíssi-

mo, ainda 

que 
desprovido 

de recursos, de 

jovens

intelectuais.

Barretto tinha 19 anos 

quando 
começou a co-

laborar com a Festa. Em 

quase 
todos os números,

de uma 

publicação que 
durou apenas dois anos,

ha colaborações suas; e nelas se vê a envergadura

c?

das suas 

preocupações 

e dos seus talentos. Tanto

se 

pode 

encontrar, ali, um artigo eruditíssimo so-

bre 

"Guénon-Keyserling-Maritain" 

(seus 

ídolos da

hora), como 

poemas 

de um nordestino 

que 

vinha

trazer às sofisticações da capital um sopro telúrico

de natureza:

"Eu 

molhei o ineu corpo na água dos rios cia-

ros,

sob a 

folhagem 

cheia de sombra.

Ainda trago nos lábios a doçura das mangabas

roxas

E dos umbus amarelos.

Eu descansei à sombra das 

quixabeiras

E refresquei os meus 

pés 

descalços

Na erva molhada dos campos.

k



Barretto Filho: uma trajetória intelectual. 
| 
Luiz Paulo Horta

Eu nasci numa manhã luminosa

Nasci dentro do sol."

Dado essencial 

para 

a sua inserção no mundo foi

o encontro com Jackson de Figueiredo 

(1891-1928),

sergipano como ele, e como ele, desembarcado no

Rio. Jackson era uma figura vulcânica 

— 

e ao mesmo

tempo, como dizem os 

que 

o conheceram, 

"o 

gênio

da amizade". Podia lutar como um leão 

pelas 

suas

crenças; mas também 

podia 

atravessar noites de

boêmia, desenvolvendo a sua 

paixão pela 

troca de

idéias. Tinha sido nietzschiano, antes de se conver-

ter ao catolicismo 

— 

tocado 

que 

ele fora 

pela 

filosofia

espiritualista de Farias Brito. Mas uma vez católico,

foi o líder da sua 

geração, 

com o apoio maduro e

perspicaz 
do cardeal Dom Leme. O movimento de

renovação católica 

que 

floresceu nos anos 1930, no

Rio de Janeiro, tem em Jackson o seu verdadeiro

dínamo 
— 

responsável, 

por 

exemplo, 

pela 

conversão

de Alceu Amoroso Lima, 

que 

o substituiria, depois da

sua morte trágica, na chefia do Centro Dom Vital.

No 

grupo que 

se formou em torno de Jackson, e

que 
incluía um Hamilton Nogueira, um Sobral Pin-

to, Barretto era o mais moço; mas talvez tenha sido

o 

que 
mais intensamente viveu a relação com aquele

"leão" 

católico e nordestino. Um dos melhores tex-

tos de Barretto foi escrito em 1938 como 

prefácio 

à

correspondência entre Jackson e Alceu 

(um 

clássico

desconhecido da nossa língua). Diz ele, falando de

Jackson:

HHB'

José Barretto Filho na 
juventude: 

uma visão original e

instigante da obra de Machado de Assis.
109

"Extraordinário 

centro de irradiação, é raro

aquele dos nossos contemporâneos 

que 

se distin-

guem 

nas letras, na 

política 

ou nas artes, 

que 

não

tenha, direta ou indiretamente, 

penetrado 

o cam-

po 

magnético dessa 

personalidade, 

mesmo 

que

fosse para 

odiá-la. E o mistério dessa 

força 

está

situado muito além das 

posições 

exteriores 

que

ele assumiu e defendeu, das suas lutas 

políticas,

dos seus atritos intelectuais. Ele 

foi 

uma espécie

de 

fermento, 

cuja ação subreptícia se insinuava

no metabolismo íntimo das almas; um humor 

que

provocava 

ou uma dinamização surpreendente
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ou uma anajilaxia violenta.

As suas relações com os homens 

possuíam 

alguma

coisa 

que 

ia além do 

psicológico, propriedade que

ele definiu como um dom involuntário em várias

passagens 

da sua correspondência: 

'Não 

sei ex-

plicar 

as coisas mais singulares 

que 

se 

passam 

em

mim, mas eu tenho 

fotografias 

de almas dentro

em mim, isto é, 

fotografias 

de vida, e logo do 

pri-

meiro encontro com elas."

Prossegue Barretto:

"Compreende-se 

que 

essa visão espectral, radioló-

gica, 

das almas determinasse naqueles 

que 

se sen-

tiam devassados uma angústia obscura, uma sen-

sação incômoda, 

que 

não chegava a ser consciente

e 

ficava, por 

isso mesmo, carregada de toda a 

po-

tencialidade afetiva, negativa ou 

positiva, pouco

importa, da liberação de 

forças 

ontológicas, 

que

formam 

o cerne da 

personalidade 

humana."

Ainda Barretto:

"Esse 

núcleo central da 

personalidade permanece

comumente como a Bela Adormecida no bosque,

completamente inativo, e atravessa muitos des-

tinos sem nunca ter tido ocasião de manifestar-

se. O 

que 

evolui em cada consciência, no contato

com o mundo, ê um eu de superfície, determina-

do 

pela 

adaptação social, movimentado 

por 

leis

mecânicas de sucessão e de associação de idéias.

Enquanto 

que 

o verdadeiro núcleo da 

personali-

dade, esse é o 

que possui 

as 

propriedades 

especí-

ficas 

do espírito, de liberdade e criação, dotado

de um valor eterno, e revestido de 

personalidade

moral."

Entre o mestre um 

pouco 

mais velho e o 

jovem

discípulo estabeleceu-se um desses laços 

que 

con-

dicionam toda uma vida, e 

que 

não foi abalado 

pela

morte de Jackson, 

que 

se afogou nas 

pedras 

da ave-

nida Niemeyer 

quando 
Barretto mal chegara aos

20 anos. A verdade é 

que 

eles faziam 

parte 

de uma

família de espíritos, não muito numerosa, mas nem

por 

isso menos significativa.

Isso fica claro num outro trecho do citado 

pre-

fácio, em 

que já 

se descortina todo um 

programa

de vida:

"O 

programa que 

ele 

(Jackson) 

traçava 

para 

a

filosofia 
se identifica com o 

que foi 

executado 

por

Dostoievsky e Kierkegaard: 
mergulhar na 

per-

sonalidade 

profunda, 
na sua liberdade trágica,

princípio 

do bem e do mal, e isso através de seu

único canal de acesso: a dor humana. 

Quando 

o

príncipe 

Michkin 

(no 

Idiota) 

fascina 
estranha-

mente a 

família 

Epanchin, descrevendo o estado

de consciência do condenado, 
no minuto supremo

em 

que 

a 

guilhotina 

vai descer sobre o seu 

pescoço;

quando 

o adolescente 

(também 
em Dostoievsky)

se debruça, 

perturbado, 
sobre a alma enigmática

ck Versilov; 

quando 

Kierkegaard 
se tortura 

para

penetrar 

no íntimo de Abraão, 
no momento em

que 

devia sacrificar o 

próprio filho, 

realiza-se

aquele conhecimento essencial 
da Personalidade,

do mistério do ser humano, nesses modos supre-

mos de sua manifestação."

E ele conclui:

"A 

noção de 

que 

a dor, a tortura, 
mesmo, é o único

conhecimento 
absoluto, aquele 

que 

totaliza as no-

ções 
parciais 

e 

fragmentárias 

da razão abstrata,

Jackson não a abandonará mau. Ela será, daí
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por 

diante, um leit-motiv de todas as suas refle-

xões sobre a vida e sobre o destino humano."

Tema 

que 

Oscar Wilde desenvolveu magnifi-

camente 
no seu 

"De 

profundis". 

E a introdução do

espírito 
trágico na reflexão sobre a vida humana.

Ainda estaremos, hoje, em condições de compre-

endê-lo? 
Barretto seguirá a mesma 

pista 

no estu-

do sobre o seu amado Machado de Assis. Será 

que

por 
esse lado ele se torna mais acessível? É o 

que

os velhos 

gregos 

entendiam: a tragédia não como

uma negação da vida, mas como uma situação limite

onde se abrem as 

portas 

da 

percepção.

Mas antes de se aprofundar 
por 

esses caminhos,

Barretto conheceu uma outra 

paixão (que 

o acom-

panhou por 

toda a vida): a obra de Proust, 

que 

lhe

foi revelada 

pelo 

crítico e 

grande 

amigo Andrade

Muricy. Em 1929 

(um 

ano depois da morte de Jack-

son), aparece, editado 

pela 

Imprensa Nacional, Sob

o olhar malicioso dos trópicos, um 

pequeno 

romance

(no 
tamanho) em 

que 

a crítica identificou, entre

surpresa e admirada, o 

primeiro 

efeito, no Brasil, do

universo 

proustiano.

O livro tem um 

prefácio 

metafísico, do 

próprio

Barretto. Mas sua substância é 

proustiana 

na deli-

cadeza da evocação e numa espécie de sensualidade

latente. Como nesse trecho:

"A 

primeira 

vez 

que 

a viu, depois de algumas se-

manas, 

foi 

mister um esforço sobre si mesmo, 

para

não deixar cair em lágrimas uma onda sufocante

e compacta 

que 

subia até a sua 

garganta. Quem

teria desabrochado tão depressa aquele corpo?

Que 

outro amor, menos delicado 

que 

o seu, menos

moral e menos tímido, teria afeiçoado a inútil e

preciosa 

rosa-madeira a uma 

finalidade 

huma-

na, de sua carnação abundante?

Esse 

pensamento 

não se definiu claramente na

sua consciência, apenas agitou o instinto e des-

pertou 

a angústia, como se tivesse 

posto 

em mo-

vimento uma monstruosa engrenagem 

que 

nunca

mais deveria 

parar, 

numa incessante 

fabricação

de sofrimento e de dúvida.

Uma manhã, em 

que 

uma leve 

garoa 

caía man-

samente sobre a cidade 

friorentà, 

ela viera numa

capa azul, ajustada no corpo, efechada até opes-

coço. André Lins a enlaçava como 

para fixá-la,

para 

retê-la. Aquela cintura sob a 

pressão 

do seu

braço tinha um abandono 

feminino que 

lhe era

desconhecido, inédito.

Naquele dia chuvoso, eles 

preferiram ficar 

no

hotel, não saíram 

pelas 

avenidas 

florescendo 

em

hortênsias, como costumavam 

fazer quando 

os

ares estavam limpos, e as distâncias serranas

azuladas. Ele a desejava vivamente, numa decep-

ção 
de si mesmo, decepção 

que 

ainda se agravou

depois do rompimento, 

porque 

no instante mesmo

em 

que 

ele a apertou contra o 

peito, 

e beijo u-a do-

lorosamente, ela estaria talvez a 

pensar 

no outro,

no 

que 

era 

provável que 

existisse."

O coro favorável da crítica 

prenunciava 

uma

bem sucedida carreira literária. Daquele Barretto

de 20 anos tanto se 

podia 

esperar outros roman-

ces como vôos especulativos semelhantes aos 

que

ele 

já 

ensaiara na Festa, ou no 

próprio prefácio 

do

seu romance. 111

Não aconteceu. Barretto foi 

ganhar 

a vida como

advogado, casou-se aos 30 anos, teve 12 filhos 

(al-

guém 

dirá 
que 

isso 

já 

é ocupação suficiente 

para

uma vida; mas a seu lado esteve sempre uma esposa

dedicadíssima, 
que 

fazia o 

possível 

e o impossível

para preservar 

o tempo e o espaço necessários ao
r REVISTADO

trabalho intelectual). 
Um interesse 

permanente LIVRO
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pela psicologia 

levou-o a diversas 
posições 

de ensi-

no. Em 1934 veio a eleição, 

por 

Sergipe, 
para 

a Câ-

mara federal, 

que 

devia elaborar uma Constituição

trabalho 

que 

durou até 
que 

a mão 

pesada 

de Getú-

lio dissolveu tudo no Estado Novo. A ligação com a

literatura refletiu-se, eventualmente, na crítica lite-

rária, exercida sobretudo no Diário de Notícias.

Num homem de intensa vida interior, e de voca-

ção 
real 

para 

a especulação filosófica, o mais impor-

tante, nesses anos, talvez tenha sido a descoberta

da filosofia oriental, na obra de um René Guénon

francês, 

matemático, autor de uma obra tão im-

portante quanto 

bem escrita. Barretto foi católico

a vida inteira, freqüentador assíduo da missa domi-

nical do Mosteiro de São Bento. Mas a descoberta

do Oriente teve, 

para 

ele, o mesmo impacto formi-

dável 
que 

se 

pode 

discernir na vida e na obra de

Thomas Merton. A 

"viagem 

ao Oriente" significa

encontrar o fenômeno religioso num contexto cul-

tural totalmente diferente do nosso 

- 

o 

que permite

uma tão 

poderosa quanto 

saudável revisão de idéias

e de 

percepções. 

Significa também, 

para 

o intelec-

tual, romper a camisa de força do racionalismo 
que

asfixiou a nossa cultura 

- 

começando em Descartes

e terminando em Hegel. Nesse novo cenário, Bar-

retto encontrava aquela busca do 

"fato 

primordial",

da 

"vida 

verdadeira", 
que 

ele 

já 

se acostumara a

procurar 

na convivência com o 

"fenômeno" 

Jackson

de Figueiredo. Esse diálogo com o Oriente acabou

sendo, 

para 

ele, uma segunda natureza, com um

interesse especial 

pelo 

budismo Zen, 

que 

significa

exatamente isso: a busca do 

"fato 

primordial" por

detrás do 

jogo 

fascinante das aparências.

Mas em 1947, 

quando 

ia completar 40 anos, ele

volta aos livros. O centenário de Machado de Assis

tinha sido comemorado em 1939. Ele deve ter me-

ditado longamente sobre isso; 

porque 

a Introdução

a Machado de Assis, 

publicada pela 

Agir em 1947,

traz todas as marcas de uma obra longamente ama-

durecida.

E, de novo, o caso de uma afinidade 

profunda,

quase que 

de uma irmandade intelectual. Falando

de Machado, ele 

parece 

estar falando de si mesmo:

"A 

sua vida não 

foi 

um tumulto, nem mesmo

uma série de acontecimentos interessantes. Mas

ê 

que 

ela não se 

passou 

nas suas manifestações

exteriores.O seu valor é simbólico. Foi um meio

para 

a realização íntima de uma experiência

moral e artística das mais ricas 

que 

têm ocorrido

entre nós. Foi uma vida em 

profundidade, que 

os

livros acusam apenas em 

parte."

E mais adiante, na sua análise de Machado, en-

contramos ecos do diálogo com Jackson:

"O 

que 

nos 

fascina 

na 

personalidade 
de Macha-

do de Assis é o encontro com um representante

genuíno 

do espírito trágico. Reconhecemos nele

um exemplar dessa raça superior 

que penetrou 

a

essência dolorosa da vida, destruindo impavida-

mente as aparências. E 

que 

isso tenha ocorrido

em nossa literatura é coisa 

que 

nos 

'desvanece.

A 

presença 

do trágico é, com efeito, sintoma de

grande 

maturidade, 

porque 

está sempre ligada à

época clássica de uma nação, ao apogeu e equilí-

brio de suas 

forças."

Apogeu e equilíbrio 
que 

Barretto 
— 

e não só ele

- 

identifica 
num determinado momento, ainda 

que

passageiro, 

do Segundo Reinado.

Depois, as coisas começam a mudar 

- 

para 

o Im-

pério 

e 

para 

Machado. 
Registra Barretto:
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"Ao 

aproximar-se dos 

quarenta 

anos, manifes-

tam-se sinais de erosão na sua 

geologia 

moral. O

moralista inato 

perde 

o 

gosto pela 

moralização

direta. Não vai, entretanto, abandoná-la, mas

substituí-la 

pela 

análise 

fria 

e implacável dos

erros humanos. Adota uma 

posição prevenida

e desconfiada em 

face 

do homem. Esses anos de

calma e de repouso 

(quando 

ele estava escrevendo

seus 

primeiros 

romances) deixaram amadurecer

o seu demônio interior. Ele vai 

finalmente 

de-

molir todo o social no homem, 

para 

buscar sua

essência, o especificainente humano, e a sua obra

posterior 

será a narração da suas descobertas

nessa direção. 

Quando 

o impulso secreto 

que 

se

desenvolve conseguir 

fazer-se 

consciente, veremos

o ar de triunfo sarcástico com 

que 

ele se lança, no

Brás Cubas, à revelação da alma humana."

E a famosa 

questão 

do ceticismo machadiano;

não 

por 

acaso ele temperava com doses de inimitá-

vel humour. Machado foi um leitor assíduo do Ecle-

siastes, aquele livro da Bíblia 

que parece 

não deixar

nenhum espaço 

para 

as nossas ilusões. 

"Vaidade 

das

vaidades, tudo é vaidade..."

Mas depois dessa ducha fria, a vida recomeça,

como ensinam os mestres Zen. Registra Barretto,

falando do último romance do mestre: 

"O 

Memorial

é melancólico, mas é um depoimento em favor da

vida". E conclui:

"O 

seu espírito chegou aqui a um estado de apu-

ro em 

que 

imita ou se confunde com a sabedoria

popular. 

A sua 

palavra 

sobre cada coisa vem re-

passada 

daquela simplicidade e concisão de 

que 

é

feito 

o ditado, a expressão ao mesmo tempo única

e 

geral. 

O Memorial está cheio dessas delícias,

e as 

próprias 

construções castiças respiram essa

linguagem arcaica 

que 

o 

povo 

muitas vezes con-

serva, e esse modo meio 

jocoso 

e sério de apreciar

as coisas 

que 

é o 

patrimônio 

do senso comum.

Nada resta das suas antigas complicações após a

depuração 

final 

de seu espírito ede seu estilo. Ele

perde 

afinal o 

que 

tinha de 

pessoal, para 

se con-

fundir 

na alma coletiva do 

povo. 

A sua expressão

exemplar não tem mais o caráter 

puramente 

li-

terário; tanto 

pode 

ser dita 

por 

um. embaixador

aposentado como 

por 

uma 

pessoa 

do 

povo. 

O seu

sistema de idéias constitui um 

patrimônio 

co-

mum, 

que 

se comunica a todos, 

produzindo-se 

a

surpresa de um encontro entre o 

grande 

trabalho

de erudição e de cultura e o insondável sentimen-

to da comunidade. Eis 

porque 

a sua influência é

cada vez mais ampla e 

profunda."

José Barretto Filho faleceu em dezembro de

1983 no Rio de Janeiro, vítima de complicações re-

nais 

que 

o acometeram a 

partir 

de 1981. 

Quase 

até

o fim, conservou a roda de amigos da Rua da Matriz

e manteve o interesse 

pela 

literatura e 

pela 

filosofia.

Entre as obras 

que 

o mobilizaram nessa fase final,

estava o Livro dos mortos tibetano, extraordinária

reflexão sobre o último mistério da vida humana.

Outra descoberta foram os contos de Isaac Bashe-

vis Singer, onde a vida e a mitologia 

judaica 

apare-

cem descritas com insuperável 
relevo.

Luiz Paulo Horta é 

jornalista 
e escritor.
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Auroras da linguagem

Nietzsche e O nascimento da tragédia

Maurício Chamarelli Gutierrez

Foi Nietzsche 
quem 

certa vez falou sobre o sa-

ber terminar. Diz-nos ele: 

"Os 

mestres de 

primeira

categoria dão-se a conhecer 

pelo 

fato de, tanto nas

coisas 

grandes 

como nas 

pequenas, 

saberem ter-

minar de modo 

perfeito, 

seja uma melodia ou um

pensamento, 

seja o 

quinto 

ato de uma tragédia ou

uma ação 

política." 

A 

partir 

disto, 

poder-se-ia pen-

sar também nos começos e num suposto saber co-

meçar.

Há 

pensamentos, por 

exemplo, 
que 

começam 

por

impor verdades. Neles, transmitem-se experiências

e diz-se 

que 

é assim 

por 

tais e 

quais 

motivos, 

que

mediante observação e estudo concluíram-se isto

e aquilo. Era este o 

proceder 

da ciência até 

pouco

tempo atrás. Até mesmo o da filosofia. Mas, atente-

mos, não em Nietzsche. Há algo nele 

que 

ultrapas-

sa aquela tradicional maneira do 

pensamento, 

a de

proferir 

verdades. Em 

"E 

se um dia, ou uma noite,

um demônio lhe aparecesse furtivamente...", o modo

subjuntivo é a 

primeira 

coisa 

que 

vem à tona. Ainda

antes, 

já 

em seu livro inaugural: 

"Teremos 

ganho

muito em favor da ciência estética se chegarmos..."

— 

novamente o subjuntivo. Dir-se-ia 

que, 

em seu

começar, Nietzsche 

procede por 

oferta, como nos

explicita ele mesmo, no início do Zaratustra, 

quan-

do este responde ao velho 

que 

encontra: 

"Quem 

te

fala de amar? Trago uma oferta aos homens." Uma

oferta, uma 

proposta: 

um 

proceder 

de tal maneira

avesso ao da tradição filosófica anterior! Aos mé-

todos de dedução ou indução: ambos seguem uma

ordem, 

querem 

convencer um adversário mediante

cuidadosa argumentação e explicação lógica. Bus-

cam como 
que 

uma aprovação exterior e 

perdem 

em

explicações o furor do dizer, do convite a uma nova

maneira de 

pensar.

Há, também, em maior escala, um outro 

prin-

cipiar em Nietzsche 

que pode 

também saltar aos

olhos, tendo-se em vista 

que 

se trata de um filósofo:

um 

principiar pela 

arte, falando de arte. Precisa-

mente, de arte 

grega. 
É este começo, este 

primeiro

Nietzsche 

que 
aqui se visa 

pensar. 

O 

que 

vê esse

Nietzsche na arte 

grega? 
Antes: no mundo helê-
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nico? O 

que 

é esse 

"mundo 

helênico", tantas vezes

pensado 

e repensado 

pela 

modernidade, tantas ve-

zes um emoldurado ideal a 

planar por 

sobre os filó-

sofos e 

poetas, 

esse império a se estender 

para 

além

de sua vida? Em 

que 

consiste a dita 

"serena 

joviali-

dade 

grega", 

nome sob o 

qual 

se esconde o enigma

da consideração helênica de mundo?

A um 

primeiro 

olhar 

por 

sobre esse mundo 

gre-

go, 

se apresentam 

para 

nós, no auge de seu esplen-

dor e maravilha, os deuses olímpicos. No 

que 

nos

aparece como 

princípio 

desse mundo, a obra inau-

gural 

de sua literatura, toda a beleza e claridade 

que

nos 

pinta 

a épica homérica dança diante de nós em

júbilo 

e vivacidade sem iguais. Mas, basta 
que 

se

aprume um 

pouco 

mais a visão e se levante o véu

homérico da bela aparência 

para que 

se tenha dian-

te de si o horror do mundo titânico tal como nos

conta Hesíodo. Antes, decerto antes, da influência

alva e resplandecente do Olimpo, encontramos o

mundo sob o 

jugo 

obscuro dos 

filhos 

de Noite. Um

mundo 

que 

tem 

por 

divindades a Morte, o Sono, o

Escárnio, a Miséria, as Moiras, o Engano e a Ve-

lhice nos apresenta uma atmosfera de todo irres-

pirável, 

avessa à existência de 

qualquer 

tipo. O 

que

pode 

significar essa concepção de vida? O 

que pode

querer 
dizer tal imagética titânica do sofrimento e

tal teogonia de um Céu 

que 

empurra os filhos de

volta ao ventre da Terra e de um Cronos 

que 

engole

os seus? O 

que pode 

significar essa enorme aversão

ao florescimento e ao nascimento senão um imenso

horror à vida e a todo existir?

Esse 

pensamento que 

só vê valor no aniquila-

mento e na morte, Nietzsche encontra embasado no

mito de Sileno, o sábio companheiro de Dionísio. Si-

leno era um velho baixo, careca de nariz chato 

que,

sempre bêbado, seguia o cortejo de Dionísio 

por

toda a 

parte 

e cuja ebriedade escondia uma imensa

sabedoria e filosofia. Conta 

que 

certa vez Midas, rei

da Frígia, 

procurou 
consultar-lhe. 

Quando, 

depois

de muito fugir 

pelo 

bosque e resistir à idéia, Sileno

foi finalmente alcançado 

por 

Midas, este lhe 

per-

gunta 

"qual 

dentre as coisas seria a melhor e mais

preferida para 
o homem". Ao 

que 

aquele lhe respon-

de, relutante: 

"Estirpe 

miserável e efêmera, filho do

acaso e do tormento. Por 

que 

me obrigas a dizer-te

o 

que 

seria 

para 

ti mais salutar não ouvir? O melhor

para 

ti é inteiramente 
inatingível: não ter nascido,

não ser, nada ser. Depois disso, 

porém, 
o melhor

para 

ti é logo morrer."

A 

partir 

disso 

pode-se 
ver em Sileno o 

profeta

do mundo titânico, dado à força com 

que 

ele sinte-

tiza toda a consideração antiestética 
do 

grego pré-

homérico, mas, mais do 

que 
simplesmente 

dando

voz a uma disposição coletiva da 

pré-homeridade, 
a

fala de Sileno é 

proferida 
como uma sabedoria 

que

atravessará o 

pensamento 
grego 

como um todo. Tal

pode 

ser atestado, 

por 

exemplo, 
na tragédia, como

em uma fala do coro de Edipo em colono: 

"Melhor

seria não haver nascido; / Como segunda escolha

bom seria / Voltar logo depois de ver a luz / À

mesma região de onde se veio." E também na lírica,

como em Teógnis: 

"Melhor 

que 
tudo 

- 

é nunca ter

nascido, / Nunca ter conhecido a 

pontiaguda 
luz do

sol. / Mas, se nascido, melhor, então, 
/ Atravessar

rapidamente os 

portões 

do Hades 
/ E deitar sob o

maciço escudo da terra."

Diante de tais afirmações, seja 

posteriormente

na lírica ou na tragédia, seja no mito 

popular 
de Si-

leno, torna-se 
patente que, 

como 

pré-condição 
do

mundo olímpico do 

júbilo, 

houve, 
na história do

pensamento 

helênico, um momento 
no 

qual 
falava

aos 

gregos 

a voz de uma sabedoria 
avessa à indi-

viduação e à existência, uma sabedoria 

que 
só tem

ouvidos 

para 

a verdade subjacente a todas as coisas.
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Tal saber é o terrível conhecimento do homem 
que

lança um olhar sobre o abismo da existência e vê,

neste, a morte, o engano, a falta e a transitoriedade

de todas as coisas, interpretando tal lacuna como

inegável 
traço da insignificância de tudo o 

que

existe. Ao olhar a vida individualizada, o homem

titânico via nesta algo 

que 

se descolava da unida-

de subjacente a todas as coisas e 

já pressentia, 

nos

males do existir, a expiação de tal crime 

para 

com

a unidade, da 

qual 

todo o mundo empírico é mera

aparência. Ele sentia aquele fundo misterioso de

todo ser como a única verdade realmente aceitável

e digna, 

percebendo, 

na manifestação dessa verdade

como aparência, a negação daquela, não 

podendo

desejar mais do 

que 

a aniquilação dessa aparência,

ou seja, a morte, e, na morte, a recondução do ser

aparente à sua verdade. Para o homem titânico, se

tudo o 

que 

é 

passa, 

o melhor é não ser.

Temos, então não só a dimensão da conside-

ração 

pré-homérica 

de mundo, de como, nas des-

figuradas imagens dos 

filhos 

da Noite e de todas as

divindades titânicas, se fez refletir o mais 

profundo

dos 

pessimismos 

e a identificação mais radical en-

tre existência e culpa, como, também, de como essa

visão de mundo se encontra materializada, tanto no

mito de Sileno, 

quanto 

ao longo de todo o 

percurso

do 

pensamento 

e da arte 

grega, 

a exemplo do 

poe-

ma de Teógnis e do fragmento citado de Edipo em

Colono.

Agora, somente agora, 

poderemos 

lançar um

olhar sobre o 

que 

significa a titanomaquia e enten-

der a necessidade 

que 

teve o heleno de enterrar nos

confins do Tártaro, há nove dias e nove noites da

superfície terrestre, toda a estirpe monstruosa das

divindades titânicas, 

para que, 
espelhado na exis-

tência 

jubilosa 

dos deuses olímpicos, ele 

pudesse

viver. Tal 

guerra 

não nos deve 

parecer 

fácil, os deu-

ses derrotados retornam em diversas roupagens,

sempre terríveis: 

Quimera, 

Minotauro, Medusa,

Hidra de Lerna, leão de Neméia. Mas, ainda assim,

emergem sempre triunfantes, como os deuses olím-

picos, 

os heróis: Belerefonte, Teseu, Perseu e Héra-

cies. Tais mitos são signos não só de 

que, 

como 

já

foi dito, a consideração titânica de mundo 

permeia

toda o 

pensamento 

helênico, como também de 

que

algo diferente dela se afirmava e se fazia necessá-

rio no 

propósito 

helênico: a sabedoria de Sileno não

triunfaria sobre a helenidade! Havia algo maior 

que

se 

guardava para 

reger tudo o 

que 

viria a ser 

grego:

um impulso em 

prol 

da vida.

Mas como 

poderia, 

sobre o triste e infértil solo

titânico, brotar um afeto tão diverso? Como 

pôde 

o

grego, que 

só via aniquilação, ser levado a ver, na

existência, algo alegre e digno? 

Quem 

foi respon-

sável 

por 

colocar entre o mundo titânico do não-ser

e o 

grego 

a imagem onírica dos deuses olímpicos e

dos heróis helênicos?

Eis a 

peripécia 

hom,érica. A épica 

(e 

aqui 

fica 

bem

demonstrada 

parte 

da concepção nietzschiana de arte

como sedutora 

para 

a vida) 

fez 

o 

grego 

amar a vida, e

amá-la acima de todas as coisas. Homero, com toda a

sua descrição imagética, retrata-nos a 

forma 

mais vaho-

sa e 

jubilosa 

da vida, tapando os olhos 

para 

os 

problemas

existenciais tão 

fortes 

na concepção titânica de mundo.

Nada aparece como 

problemático; 

mesmo 

quando 

a his-

tória alcança um 

ponto 

de crise, como no canto XIX da

Odisséia, no 

qual 

a identidade de Odisseu se revela 

para

Euricléia 

pela 

visão de uma cicatriz, o rapsodo rapi-

damente se 

perde 

na descrição da história desta cicatriz

e, conseqüentemente, de uma 

parte 

da infância do herói,

onde nos esquecemos 

por 

completo de 

qualquer 

tensão

acerca do desdobrar da história, e mergulhamos numa

realidade imediata, na 

qual 

"todas 

as 

formas 

nos 

falam"

e como 

que 

repousamos em sonho, esquecendo 

"inteira-
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mente o dia e suas terríveis importunações."

Homero lança uma forte luz sobre tudo o 

que

é mencionado, como um eterno admirado, e 

ganha

o ouvinte 

para 

o deleite, não só com sua arte, mas

com toda vida aparente. O aedo antepunha o escudo

de Aquiles, onde a admiração 

perante 

a aparência

atinge seu 

grau 

máximo, à concepção 

pré-homérica

de mundo, 

que, 

como a cabeça da Medusa, 
petrifi-

cava ao olhar; a sabedoria de Sileno estava então

derrotada, 

jazia 

sem cabeça como aquela 

górgona.

Na voz de Aquiles, o de vida curta, se faz ouvir

o lamento maior da concepção homérica de mundo,

quando, 

no canto XI da Odisséia, Odisseu lhe diz:

"Enquanto 

vivo, os Argivos te honrávamos 
qual 

se

um deus fosses; / ora 

que 

te achas no meio dos mor-

tos, sobre eles exerce / mando inconteste. Não 

po-

des 

queixar-te 
da Morte, ó Pelida!" Ao 

que 

Aquiles

responde: 

"Ora 

não venhas, solerte Odisseu, conso-

lar-me da Morte, / 

pois preferiria 

viver empregado

em trabalhos do campo / sob um senhor sem recur-

sos, ou mesmo de 

parcos 

haveres, / a dominar deste

modo nos mortos aqui consumidos. 

"

Para o 

grego, que 

era agora amante da vida, a

maior das dores era separar-se da mesma; 

por 

tudo,

ele evitava a morte, 

por 

tudo, ele evitava o esqueci-

mento. A 

partir 

daí, dá-se a concepção da epopéia

como a 

poesia 

imortalizadora dos heróis 

guerreiros:

o 

próprio 

Homero não 

queria que 

a bela aparência, e

aqueles belos indivíduos, desaparecessem no esque-

cimento. E uma concepção totalmente diferente da

lírica, como veremos. Toda aparência, bela mesma

na crueldade de Aquiles 

para 

com o cadáver de Hei-

tor e na chacina retratada em detalhes nos cantos

da Ilíada, aparece como signo da mesma sabedoria

concretizada na vitória olímpica sobre os titãs: o

grego precisava 

elevar-se 

pelo 

combate, 

pela 

dispu-

ta, vencer o impulso de negação da vida; e o aedo

fazia o 

papel 

de imortalizador do ideal homérico de

força, ou seja, dos 

guerreiros gloriosos.

Que 

não nos engane a escolha de Aquiles 

pela

morte, escolha essa 

que 

a 

própria 

epopéia não narra

e morte essa 

que 
a aproximaria de uma tragédia:

a morte 

que 

fala ao 

grego 

homérico com amargor

está simbolizada na travessia do rio Letes, o esque-

cimento; e a vida 

que 
o aedo confere aos 

guerreiros

é como a da Sibila 

que, 

segundo o mito, recebe de

Apoio o dom da longevidade e vive tanto 

que 

no

fim só lhe resta o som de sua voz. Aliada à velhice, a

morte era, 

pelo grego 

épico, evitada acima de tudo e

em favor da bela morte, a morte do 

jovem 

na 

guerra,

onde os homens se 

provam 
maiores, dignos de 

gló-

ria e imortalidade no canto do aedo.

Bem como duas concepções de morte, temos

também em Homero, duas concepções de 

guerra

trazidas à tona nas imagens de seus dois deuses:

Atena e Ares. 

Quando 

Diomedes, no canto V, com

furor infundido 
por 

Atena e com a lança 

por 

esta

guiada, 

fere Ares no baixo ventre e este corre a

Zeus a fim de cobrar-lhe 

justiça 
aos atos da filha

dileta, a fala do 

pai 

dos deuses exprime muito bem

que 

a diferença 
que 

havia entre as concepções 

gre-

gas 

de cada um dos dois deuses da 

guerra 

era muito

próxima 

a 
que 

Nietzsche assinalou haver 

"entre 

as

duas deusas da inveja, Eris:

Cessa leviano; não venhas, de novo, com tuas la-

múrias.

És, entre todos os deuses, aquele a 

que 

mais ódio

tenho.

Sempre encontraste 

prazer 
em combates, conten-

das e lutas.

De tua mãe, 

por 

sem dúvida, o 

gênio 

indomável

herdaste

E insuportável, 
que 

as minhas 

palavras 

a custo
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obedecem.

De seus conselhos, 

presumo, 

teus males origem

tiveram.

Mas, ainda assim, não desejo 

que 

sofras 

por 

tem-

po 

mais longo;

Es de meu sangue também; tua mãe te 

gerou 

de

mim 

próprio.

Se tal como és, tão nefasto, tivesses 

por pais 

ou-

tros deuses,

Há muito, sim, te encontraras abaixo dos 

filhos

de Urano.

Tal fala, 

principalmente 

na voz de Zeus, reve-

la 

que 
havia uma 

guerra, 

a de Ares, truculenta e

viciosa, 
associada aos deuses titânicos; e a outra, a

de Atena, favorita de Zeus e louvada 

pelos gregos.

Atena, deusa da 

guerra 

e da sabedoria, 

que, 
ao mes-

mo tempo, infunde nos homens o furor 

guerreiro,

guia-lhes 
a lança, e refreia os instintos desmedidos

como 
os de Aquiles 

para 

com Agamenon no canto

I. Ela estava lá 

para guiar 

a espada de Perseu con-

tra a cabeça da medusa, 

para 

ajudar Héracles, du-

rante a conquista da cidade de Pilo, a vencer Ares,

Hera, Poseidon e Hades e 

para 

aconselhar Odisseu

ao longo da Odisséia. Foi assim 

que 
o 

grego pôde

sobrepor-se 
ao impulso 

pré-homérico 
de negação:

criando 

para 

si uma outra 

guerra, 

uma outra inveja

e uma outra sabedoria 

que 

não a de Sileno! Uma

sabedoria 

que 

empunha lança e escudo e 

que 
o leva

a feitos de 

glória: 

a sabedoria 

guerreira 

de Atena!

Enquanto em Sileno a 

guerra 

e a morte são sig-

nos de insignificância e transitoriedade, agora, sob

o 

jugo 

de Atena, tudo de negativo tem de ser con-

vertido 
em elevação e imortalidade: a disputa eleva

o homem, 

prova-o 

forte e a força não merece esvair-

se, como tudo mais, no tempo. E eis 

que 
a épica al-

cança seu objetivo: hoje, 

pois, quase 
três milênios

depois de sua composição, ainda se fazem ouvir os

cantos de celebração dos indivíduos homéricos!

Nesse novo mundo, essa nova 

guerra 

é encabe-

çada 
mesmo 

pelos 

deuses olímpicos como no mito

que 
conta 

que 
Midas serviu de 

juiz 

de uma conten-

da de lira entre Apoio e Pã, e o 

perdedor 

Apoio,

de tão invejoso, 

pune 

o 

juiz 

com orelhas de burro.

Mesmo os deuses ardem em inveja e 

podem 

ser der-

rotados, não há 

poder 

ilimitado, 

pelo 

contrário, há

um 

gosto pelos 

limites dados ao 

poder; 

de manei-

ra 

que 
contra aqueles 

que 
muito se sobressaem na

disputa, 

pronunciam-se 
os 

gregos 

como Heráclito:

"Este 

Homero deve ser expulso dos concursos e

bastonado, este Arquíloco também."

A esse impulso 

grego para 

a beleza, a luz e a

bela aparência, a essa força necessária à vida da 

qual

Homero, o Olimpo e Atena até agora nos foram

símbolos, e 

que 
tornou 

possível, 
na arte e no 

pensa-

mento 

grego, 

a épica, Nietzsche chamou apolíneo.

Em Apoio, .deus da luz, do brilho solar, ele 

percebeu

a materialização do 

que 

nos 

gregos gerou 

as artes

plásticas, 

a escultura, a 

pintura, 

e, 

por 

conseguinte,

a epopéia. Na 

poesia 

épica e nas descrições homéri-

cas, o 

que 

vemos é a manifestação da linguagem 

por

via das imagens 

plásticas: 

uma arte 

por 

excelência

configuradora e delineadora. Fala em Homero a voz

de Apoio, o deus dos contornos, das delimitações 
e

da imagem. Esta imagem artística 
apolínea ultra-

passa 

radicalmente em beleza e esplendor a imagem

existencial cotidiana, e é 

precisamente 
isso 

que 
con- 119

fere ao artista apolíneo/épico 
o 

poder 

de seduzir

para 

a vida: retratar uma existência 
triunfante, um

espelho 
que 

transmuta 
o real em sonho.

O 

que 

Nietzsche chamou 
de bela aparência, 

que

tem seu cerne no impulso 
apolíneo, não se opõe a

qualquer 

espécie de aparência 
feia ou disforme, 

pois
REVISTADO

tudo o 

que 

aparece 

já 

foi de alguma maneira tocado LIVRO



Auroras da linguagem: Nietzsche e O nascimento da tragédia, 
j 
Maurício Chamarelli Gutierrez

por 

esse impulso: toda aparência é dessa forma bela.

Se, de um lado, 

pusermos 

a bela aparência e o im-

pulso 

apolíneo, encontraremos, de outro, uma total

falta de forma, uma deformidade completa, muito

próxima 

à 

que 

no mito de Sileno dissemos o 

grego

valorizar. A aparência, ou seja, a bela aparência, só

se opõe ao não-ser, ao nada ser; o impulso apolíneo

é a força 

que 

não só 

gera 

as individuações homéri-

cas, mas sem a 

qual 

não existiria mesmo individua-

ção 
alguma, sem a influência sanadora da 

qual 

tudo

o 

que 

há é vontade de não ter nascido. Mas 

para

tal, 

para proteger 

os 

gregos 

do maior dos niilismos,

do desejo de uma total ausência de ser, o impulso

apolíneo engendrava as individuações maravilhosas

dos heróis, mas também impunha limites a estas,

resguardando-as do desejo de um excesso de ser,

por 

assim dizer, de uma hybris.

Há, no entanto, no hall das divindades 

gregas,

um outro deus da arte. Ou, ao menos, um outro deus

no seio de cujo ritual de celebração nasce uma nova

forma de encarar a arte e, conseqüentemente, uma

outra maneira de enxergar o mundo 

que 
não sob

as lentes radiantes do impulso apolíneo: falamos de

Dionísio. Este mesmo deus 

já 

foi mencionado 

pre-

viamente neste ensaio: Dionísio, em cujo séqüito

encontramos o ébrio Sileno 
que, 

ao rei Midas, se

pronunciou 

de maneira tão avessa à vida; o dáimon

que 

não 

parecia 

deixar escolha à estirpe miserável e

efêmera dos homens; enfim, o sábio 

que, 

sintetizando

a consideração 

pré-olímpica 

de mundo, selou o des-

tino e o fim de toda individuação: a morte.

E o 

que pode querer 

dizer isso? Como se con-

figura esse deus olímpico 

— 

tal como de fato o é

Dionísio 

- 

sob o signo de Sileno, acompanhado de

perto pela 

negação extrema? E como nos aparece

essa concepção de mundo e essa arte novas? Para

lá de uma síntese dialética, talvez 

possamos 

ver,

em Dionísio e na arte dionisíaca, a terceira solução

dada 

pelos 

helenos 

para 

o 

problema 

da transitorie-

dade do mundo sensível; diante de outro levante do

mesmo impulso 

para 

o terrível e o disforme, 

para

a ausência de forma e 

para 

a morte, uma resposta

subseqüente daquele impulso apolíneo 

para 

o belo e

para 

a vida. Se antes o indivíduo e a bela aparência

eram necessários ao heleno, 

para 

mantê-lo 

protegi-

do da terrível sabedoria do deus dos bosques, 

que

outra individuação é esta, 

que 

nasce com Dionísio,

que 

mantém laços de amizade com a negação, ainda

tendo a força e a audácia de dizer sim à vida? Se

foi o impulso apolíneo 

que gerou 

os mitos e deu-

ses olímpicos, a 

poesia 

épica, a escultura e as artes

plásticas gregas; 

e se ele o fez no esforço helênico

de rechaçar o mundo titânico, foi também ele 

que,

como 

que 

numa reconciliação com os filhos da noi-

te, lhes deu voz e os fez virem à tona novamente,

mesmo 
que 

agora subjugados, 
enfraquecidos 

pelo

brilho olímpico da afirmação, na figura unívoca de

Dionísio.

Para assinalar essa afinidade 

que 
nos vem aos

olhos 
pela 

ligação de Sileno com a concepção 

pré-

homérica de mundo e, ao mesmo tempo, com Dio-

nísio, Nietzsche relaciona a concepção 
titânica a um

"puro 

dionisíaco". Entretanto, 
esse 

"puro 

dionisí-

aco", além de ser 

posteriormente 
contradito 

pelo

autor, tem somente semelhança 

parcial 
com o 

que

se 

pode 

chamar dionisíaco. Ou seja: Dionísio 

já 

não

vem 

"puro", 

ele vem antes como a configuração 

que

o impulso apolíneo e suas marcas 
indeléveis na cul-

tura 

grega 

deram ao impulso 

puramente 
negativo

e negador da vida 

(ao qual 
seria simplório chamar

"puramente 

dionisíaco" uma vez 

que, 
como vere-

mos, o traço marcante de tudo o 

que 
é dionisíaco é

a afirmação da vida).

Sendo assim, nos seja dado 
envolvermo-nos
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agora na atmosfera 

que 

torna 

possível 

esse deus, antepunham-se àquela verdade, nublando-a, em

esse 

"titã 

olímpico", esse Prometeu libertado 
que nome 

de uma valorização da vida, no 

pensamen-

agora corre a Hélade embriagado, extasiado e ale- to dionisíaco, o 

jogo 

do indivíduo versus verdade/

gre 

e 

que 

sorri mesmo 

quando 

lhe vem ao fígado unidade cai 

por 

terra. Onde o 

grego 

apolíneo es-

o abutre voraz. Tal atmosfera e, 

por 

assim dizer, tancara, seduzido mesmo 

pela 

individuação, crente

tal concepção de mundo, se torna clara 

para 

nós se no 

poder 

desta, impedido de ir adiante, temeroso

nos aproximarmos do mito 
que 

conta como Dioní- por sua saucie e constituição diante de uma verdade

sio nasceu 

prematuro quando 

sua mãe, Sêmele, 

por grande 

demais. E onde o 

grego 

titânico, ao se dar

desejar contemplar Zeus em sua 

plenitude, 

foi fui- o conhecimento desta verdade, não encontra meios

minada 

por 

um raio deste. O 

pai 

recolheu o feto de ainda se integrar alegremente entre os viven-

abrigou-o em sua coxa até o fim da 

gestação. tes, 

o 

grego 

dionisíaco sobrevive, como seu deus, ao

O 

que pode, primeiramente, 

chamar-nos a aten- raio 

que 

levou a vida de Sêmele 

para 

celebrar, entre

ção 
sobre este nascimento é a 

presença, 

nele, de os homens e o vinho, a vida 

passageira. 

Não nos

uma morte. Somente este componente 
já 

nos servi- compete saber seja se encontrava no ventre da vi-

ria 

para 

entender como, na concepção dionisíaca de são 

pré-homérica 

de mundo a afirmação do deus do

mundo, esta não se opõe à vida. Ou melhor: como vinho, mas, tão somente, 

perceber 

como esta última

o aniquilamento de 
quaisquer 

individuações não nasce onde aquela morre; e como, após um segundo

contamina de 

pesar 

a vida fora destas, não as torna período de 

gestação 

na coxa crônida do mundo apo-

mais lamentáveis ou menos 

possíveis, 

assim como líneo, vem à tona, nascida 

para 

a aparência, de uma

uma morte compreende um nascimento e ambos abismai verdade.

se dão no 

jugo 

da vida, sem 
que 

essa se deixe em Essa 

passagem 

de um combate entre verdade

momento algum abalar. No entanto, isso não terá não-aparente e aparência 

para 

uma reconciliação de

sido tudo, essa morte de Sêmele, não é ainda uma ambas 

pode-se perceber 

na 

própria 

imagem de Dio-

morte 

qualquer. 

É uma morte 
que 

advém de um nísio: enquanto Apoio, aquele outro deus da arte

conhecimento, um conhecimento 

proibido, 

uma vi- grega, nos aparece sempre 
pintado, 

não só antropo-

são abismai, visão de uma 

plenitude. 

E se 

pudermos morficamente, 

mas também como um 

jovem 

belo,

lembrar de novo aquele sábio Sileno e de como seu resplandecente e calmo, acompanhando-o a lira,

conhecimento de uma verdade subjacente a toda Dionísio transborda em associações animalescas

aparência impunha uma desvalorização desta mes- e, 

por 

vezes, mesmo terríveis. 

"Filho 

da vaca", 

"boi

ma aparência, entenderemos a reversão de 

pensa- honrado", 

"pés 

de touro delirante", são alguns de

mento 

que 

trás consigo a 

questão 

dionisíaca. seu epítetos. A 

presença 

em seu séqüito de sátiros,

Se nas bases do 

pensamento 

helênico, no mundo criaturas híbridas de homem e cabra, a utilização de

onde imperavam os titãs, a vida sensível encontra- serpentes 
em seus rituais de celebração, bem como

va-se desvalorizada e considerada insuficiente 

por a 

associação do 

próprio 
deus ao touro e ao bode em

oposição a uma unidade subjacente, a uma verdade rituais de sacrifício, denotam, a todo momento, o

perene 

e fatal 

pontuando 

toda individuação; e se, no caráter cambiante da configuração aparente desse

canto apolíneo da épica, brilhantes individuações novo deus. Aquela verdade 

profunda 

e una de todas LIVRO
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as coisas, aquela 

que gera 

e 

que 

destrói toda indi-

viduação e aparência; aquela verdade Aos 

filhos 

da

noite 

que 

a consciência titânica associava, incessan-

temente, à morte, 

passa, 

com o advento de Dionísio,

a se associar a uma vida irrefreável, uma vida infi-

nita 

que 

não 

pára 

de descobrir 

para 

si mesma novas

formas de aparência, de individuação, de finitude.

Uma tal vida, de uma tão 

grande 

força não se

encontra em 

perigo 

nem mesmo diante da morte.

Diferentemente da vida na acepção apolíneo-homé-

rica, a vida 

para 

o 

grego 

dionisíaco não 

precisava

respeitar os limites da individuação 

para 

afirmar-

se. Isto é sentido e representado a todo o momen-

to nos cultos ao deus Dionísio: no dilaceramento

de víboras venenosas, no sacrifício ritual de bodes,

na, inverossímil 

porém 

relatada, deglutição de um

touro vivo na sua festa bienal, no 

próprio 

lagar das

uvas 

para 

o 

preparo 

do vinho e no entoar do mélos

epilénion, canto dedicado a este 

que 

o acompanhava;

todos esses ritos são símiles de sofrimento e morte,

e mais 

que 

morte, do desmembramento de Dionísio.

Desmembramento este 

que 

o liga diretamente ao

Zagreus, o Dionísio óríico, 
que 

haveria sido despe-

daçado 

pelos 

titãs 

para 

depois renascer de seu co-

ração engolido 

por 

Zeus, o 

que 

coloca outra vez, na

gênese 

do deus, a imagem da aniquilação de indivi-

duação 

para 

afirmação da vida. Nesse sentido, 

pode-

se dizer 

que 

As bacantes, de Eurípides, apresenta um

Dionísio 

que, 

como nas outras tragédias, se corpo-

rifica no 

protagonista 

sofredor, no caso, Penteu; e

ainda um outro Dionísio, um vencedor 

que 

se en-

carna nele mesmo, dessa maneira simbolizando

que 

o deus caçava a si mesmo, 

que 

vencia, no ritual,

quando 

sua individuação se aniquilava.

Tal afirmação mesmo na aniquilação 

pressupõe

um estado de êxtase, uma disposição individual

para 

aquilo 

que 

se encontra fora de 

qualquer 

indi-

viduação. Ou seja, só é 

possível 

aclamar a vida, ela

se mostrando avessa às aparências, se for analoga-

mente 

possível pensar 

uma vida fora destas, uma

vida 

que 

não depende de uma individuação aparente

em especial. E de 

que 

outra maneira, em 

que 

ou-

tro estado, 

poderiam 

se encontrar os 

participantes

de rituais 

que 
envolviam o desmembramento de

criaturas vivas e sua deglutição, 

que 

não fora de

si? Como demonstrar tamanho desprezo, e 

prazer

nesse desprezo, 

pela 

aparência, onde esta aparência

representa o 

próprio 

deus 

que 
se está louvando, se

já 

não se a tiver sobreposto? Sendo assim, não se

encontrará ritual análogo ao de Dionísio no mun-

do 

grego, 

onde o deus é louvado e sacrificado ao

mesmo tempo, onde nesse sacrifício ele obtém sua

vitória. E onde, conseqüentemente, 
o componente

humano do ritual, aquele 

que 
louva, tem também de

estar necessariamente fora de si. Para acompanhar

o despedaçamento do deus, também o homem havia

de encontrar-se 
já 

despedaçado; 

para que, 
também

nele, se fizesse sentir essa 

"afirmação 

na aniquilação

das aparências".

A todo o momento As bacantes de Eurípides

transborda descrições desse tipo: o 

frêmito 

báquico,

o arrebatamento 
de Dionísio, 

gritos 
delirantes, êxtases

vergonhosos, êxtase báquico, 

privação 
do 

juízo.«Aparece

aí sempre o êxtase, o estado de fora de si, ou como

diria o 

próprio 

Nietzsche: os 

"transportes 

dionisí-

acos, 

por 

cuja intensificação o subjetivo 
se esvane-

ce em completo auto-esquecimento". 
As bacantes,

no estado de êxtase do culto dionisíaco, 
eram tão

elas mesmas 
quanto 

Agave 

quando, 
fora 

de seujuí-

zo, 

possuída por 

Baco, chegou a assassinar 
o 

próprio

filho 

que 

observava o ritual 

proibido. 
Eis aí o lado

incontrolável e titânico do deus. O 

próprio 
auto-es-

quecimento 

aparece 

já 

na fala lamentosa 
de Penteu ao

Dionísio disfarçado: 

"Uma 

triste dádiva, fazer com
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que 
os homens se esqueçam de si mesmos". Ao 

que 
Sim, 

poder-se-ia 
dizer, o cuidado nietzschiano

aquele 
se apressaria em responder: 

"O 

que 

despre- desde sempre: 

"foi 

o ódio à vida ou excesso de vida

zas ele 

preza" 
selando assim o novo destino 

que 

que aí se fez criativo?" Mesmo 

que 
explicitado no

pensamento 
grego 

dava as individuações: o trans- meio, o marco zero do caminhante, o tiro de larga-

bordamento. da, 

a 

questão 
em cada esquina 

- 

a cada 

passo 

- 

e o

E em nome desse transbordamento 

que 

se en- princípio de toda sua filosofia: o sim. E aqui, onde

contra 
o 

poder 
inebriante do vinho. 

"O 

vinho 

que os 
caminhos se dão em círculo, onde a 

partida 

se

põe 
termo aos 

pesares", 
segundo a fala aterrorizada confunde 

com a chegada e tudo é meio, também é

do 

pastor. 
A alegre arma dos dionisíacos contra o mesmo 

que 
situar nos fins a semelhante 

questão:

abismo 
acatado 

por 

eles mesmos: o abismo do mun- "a 

que 
moral 

quer 
isto 

- 

quer 

ele 

- 

chegar?" Para

do titânico, contra o 

qual 

a vida cotidiana não re- onde vai esse 

pensamento? 
Não mais uma 

pergunta

presenta 
inimigo à altura. É 

justamente 

esta vida acerca 
de uma 

pretensa 

veracidade, 
seja da filoso-

cotidiana 

que 

deve ser esquecida 

para que 

se 

possa fia, 
seja da arte; não 

perscrutar 

os elos entre o 

pen-

vencer 
a negação. Na fala do sábio Tirésias faz-se samento 

e a verdade. Mas, a cada uma das muitas

notar a benção da criação do vinho: 

"Ele 

inventou verdades 
de um trajeto, uma 

questão perscrutando

o líquido tirado da uva e o apresentou aos mortais, os 
elos entre 

pensamento 
e vida. Com dois 

gumes,

Quando 
estes recebem a sua dose da uva liqüefeita, mas 

somente uma 

pergunta, pontuando 
cada curva,

desaparecem 
seus 

pesares. 

Ela lhes dá o sono e cada aceleração, cada salto, cada vereda do caminho:

esquecimento 
das 

preocupações 

cotidianas." de 
onde e 

para 
onde esse 

pensamento? 
É imerso em

Para além da associação 

genética 

do mito de vida 

que 
ele se movimenta?

Dionísio com a videira, o vinho 

produz 

no homem 
Também a arte caminha em círculos. Também a

um estado de embriaguez 

que 

nos faz lembrar, arte 
se dá num entre. Parte da afirmação 

para 

nela

novamente, 
Sileno, o sábio bêbado do séqüito de chegar. 

Parte de vida 

para 

seduzir 

para 
ela. E tam-

Dionísio. A embriaguez transpõe no homem o 

que bém 
a arte se funda sobre um aparente 

paradoxo:

este 

possui 

de individual, liberta-o das amarras e, só um homem aliciado 

(para 

a vida) fará uma arte

diferentemente 
do 

que possa pensar 

a nossa cons- afirmadora. 
Só uma arte afirmadora 

aliciará um

ciência moderna, libertando-o de si, aproxima-o da homem 

para 

a vida. Despreocupado 
com soluções

verdade. 
Ele agora 

paira, 
não acima, mas abaixo das lógicas, o 

primeiro 

afirmador, o transpositor 
des-

individuações, 
anterior e mais obscuro do 

que 
estas; se 

paradoxo 

foi Homero. Em Homero a 

percepção,

como um sátiro, lhe é dado agora se rir delas, na ainda 

que 

intuitiva, de 

que 
a mentira é necessária 

para 123

comédia ou, como 

já 

foi dito, aniquilá-las, na tra- viver. Em Homero, o 

primeiro 
ensinamento 

grego

gédia. 

Por meio do auto-esquecimento, 
dos trans- da afirmação: a vontade de aparência. 

Em Homero

portes 
báquicos é 

permitido 
aos homens serem 

por ainda, 

a arte, 

pela primeira 
vez no 

percurso 
helêni-

instantes símiles do deus 

que 
louvam, nascidos eles co, realizando sua tarefa de seduzir o homem 

para

também de uma obscuridade 

profunda 

e inalcançá- a vida.

vel das coisas. Em contato mesmo com essa obscu- Mas em Homero 
também 

um interdito. Um es-

ridade 

pelo 

êxtase. tancamento 
da afirmação 

enquanto a vida ainda re- LIVRO

L
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side no apolíneo, na extrema adoração das aparên-

cias. Por meio da épica homérica, o 

grego 

transpôs

o infértil solo da negação silênica e agora, no mun-

do helênico, dois mundos, apartados 

por 

distâncias

insondáveis: o conhecimento 

— 

a verdade de Sileno

— 

e a aparência 

— 

a mentira de Homero. Tampou-

co 

poderão 

os 

gregos, 

ou Nietzsche, 

parar por 

aí; é

num ímpeto de transpor esta distância, estas condi-

ções 
impostas 

pela 

épica à afirmação 

(precisamente,

o indivíduo e a bela aparência), 

que 

nasce a nova

forma de arte: a lírica. E se desejarmos nos aproxi-

mar desta arte, 

percorrer 

seus corredores e arejar

suas salas, devemos aproximarmo-nos de uma arte

sua irmã, 

que 

a ela se encontra intimamente ligada

no 

pensamento 

nietzschiano: a música.

A intimidade entre estas duas formas de arte se

torna clara 

para 

nós 

já pelo 

nome sob o 

qual 

a tra-

diçâo reuniu as elegias, os iambos, etc. Enquanto a

épica é a arte centrada no epos 

(palavra), 

o 

princípio

unificador dos 

gêneros 

líricos é 

justamente 

a lira,

que 

servirá aí como uma metonímia de música; e

será 

precisamente 

essa música 

que, 

no 

pensamento

nietzschiano, instaurará uma diferença radical com

a 

poesia 

homérica. Se a recitação rapsódica se utili-

zava também da instrumentação musical, somente

com o 

gênero 

lírico 

que 

a música seria alçada 

para 

o

primeiro plano 

e, deixando de simplesmente acom-

panhar 

a 

palavra, passaria 

a direcionar os rumos da

própria 

linguagem e da composição.

Sendo assim, se 

pudermos 

colocar de um lado a

sabedoria de Sileno 

juntamente 

com o mundo titã-

nico do sofrimento e, de outro, os deuses do Olim-

po, 

o 

júbilo 

e a aparência apolínea, a música 

- 

não

nos surpreendamos 

— 

encontrar-se-á no 

primeiro,

e a linguagem, a 

palavra {epos), 

no segundo. Fique

desta maneira frisada a destrutibilidade da música,

o seu imenso 

poder 

de dissolução, 

que 

levaria mes-

mo Nietzsche a 

perguntar 

aos autênticos músicos:

"Podem 

imaginar um homem 

que 

seja capaz de 

per-

ceber o terceiro ato de Tristão e Isolda sem o auxílio

da 

palavra 

e da imagem, apenas como um 

prodigio-

so movimento sinfônico, e 

que, 

sob um espasmódico

desdobrar de todas as asas da alma, não venha a

expirar?"

Será 

possível 

então 

que 

haja, mesmo na músi-

ca, um hemisfério obscurecido 

pela 

negação? Será

possível que, 

até 

para quem 

viria assumi-la como

condição única 

para 

a vida, a música 

possa 

se apre-

sentar como avessa a esta, à mesma maneira da ver-

dade na 

profecia 

silênica? Ora, comecemos 

por 

não

confundir vida com aparência e individuação. Ana-

logamente à maneira de a sabedoria de Sileno se in-

surgir contra as aparências e em favor da verdade

do Uno-primordial, a música também se apresenta

como um terrível 

perigo 

à individuação de todo

tipo. O 

que 

vemos nessa 

passagem 

de O nascimento

da tragédia e, mais 

precisamente, 
o 

que percebemos

veiculado 

por 

essa expiação, não é 

jamais 

uma nega-

ção 
de vida, mas uma dissolução de suas aparências,

inerente ao 

poder 

dionisíaco da música.

Tamanho 

poder 

não é, a esta, atribuído à toa.

Enquanto a imagem revela e torna visível e, 

portan-

to, discernível, enquanto as artes 

plásticas 
âpolíneas

necessitam de luz 

para 

individualizar e definir cada

contorno, e enquanto a 

palavra, 
ao lado do concei-

to, inerente à linguagem 

(também 
apolínea), deli-

mita individuações, a música, 

por 
meio da audição,

permanece para 

sempre indecifrável e enigmática.

Não teria sido 

por 

nada 

que 
a tradição teórica do

ocidente foi obrigada a desenvolver 
toda uma ou-

tra linguagem 
para poder 

estudá-la: 
a música não

transmite absolutamente nada de 

palpável, 

não há

na música a ilusão de uma 

"mensagem" 

que 

o artis-

ta veicularia 

por 

meio dela, nem a de um corpo ou
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imagem a serem 

por 

ela retratados. O melhor talvez

fosse dizer 

que 

não há 

possibilidade 

de esgotá-la,

a música, 

por 

meio de individuações. Se é dado a

uma melodia 

gerar 

na imaginação de seus ouvintes

movimentos de dança, de imagem, ou de conceitos

e 

palavras, 
são sempre imagens e 

palavras 

temporá-

rias; são sempre individuações 

passíveis 

de serem,

num dado momento, esquecidas ou 

possivelmente

substituídas 

por 

outras.

E como aparece na lírica a relação entre música

e 

palavra 

senão como essa descrita descarga da mú-

sica em imagens? A linguagem, 

por 

excelência: um

recurso apolíneo e individualizador. A linguagem

como instaurada 

pela 

épica homérica: uma força 

— 

a

linguagem 
— 

luminosa e distintiva. Não é 

por 

meio

dela 

que 

o homem organiza o mundo? Adequa-o e

confere-lhe sentido? Ordena-o e delimita-o? Não é

com a linguagem 

que 

ele distingue os elementos do

mundo biossocial? Diferencia isto daquilo, um de

outro, 

"eu" 

de 

"tu" 

de 

"você"? 

Pois bem, na lírica, a

linguagem está aberta. Como uma luz 

que 

se lança

sobre um corpo, mas como os olhos 

que 

miram ain-

da a sombra, a enorme sombra incognoscível, atrás

desse corpo: a 

palavra. 

Opaca, revelando-se como

opaca. Mostrando-se enquanto fim em si mesma,

esta 

já 

não se encontra mais apta a nomear, a distin-

guir 

ou a comunicar. A linguagem e o 

poeta 

se con-

fundem. Enquanto se banham na abertura instaura-

da 

pela 

música, não há nada 

que 

lhes seja exterior. E

então 

que 

renasce o verbo, agora 

poético: 

enquanto

fulguração 

imitadora da música em imagens e conceitos.

Uma ferida aberta na linguagem, o sangue 

jorran-

do: a 

poesia. 

A espada-música manchada de sangue:

a canção 

popular 

lírica. Como o coro na Tragédia, a

música e o som erigindo, entre a 

palavra poética 

e o

mundo cotidiano, um muro. Uma abismai distância

entre a linguagem na 

poesia 

lírica e no dia-a-dia: a

música, a abertura.

É certo 
que 

tal linguagem não 

pode 

alcançar

o 

poder 

universal de manifestação da música, uma

vez 
que 

esta se refere simbolicamente à contradição e à

dor 

primordiais 

no coração do Uno-primigênio, simboli-

zando em conseqüência uma esfera 

que 

está acima e antes

de toda aparência. Mas tampouco é necessário 
que

isso se faça. Se toda arte 

(assim 

coríio toda aparên-

cia e individuação) é uma confluência do impulso

apolíneo e do impulso dionisíaco, não é toda ela 

que,

buscando-o, encontra o 

perfeito 

equilíbrio entre os

dois. Como 

já 

vimos, a música dionisíaca, enquanto

somente música, se envolve de um teor destrutivo.

A 

palavra, 

a linguagem, ascende na 

poesia 

lírica 

(à

maneira do mito na tragédia) como o 

que 
nos 

protege

da música, assim como, de outro lado, lhe dá a suprema

liberdade. Como aos ouvintes hipotéticos de Tristão

e Isolda, a 

palavra 

e o 

pensamento 

nos salvam da efu-

são irrepresada do 

querer 

inconsciente 

que, 

num movi-

mento 

puramente 

sinfônico, nos levaria a expirar, ou

seja, 

que 

nos aniquilaria enquanto individuações.

Essa dinâmica de aparecimento dos versos na

poesia 

lírica a 

partir 

da música é a mesma dinâmica

de surgimento das aparências a 

partir 

do Uno. Da

mesma maneira 
que 

de si mesma a melodia dá à luz

a 

poesia 

e volta a 

fazê-lo 

sempre de novo, também o

Uno dá à luz o homem, bem como todo o mundo

aparente. Não é à toa 

que 

Nietzsche, falando da ca-

racterização schopenhaueriana de lírica, somente

em 

parte 

acatada 
por 

este, nos aponta uma eterna

imperfeição desta forma de 

poesia. 
Diz ele:

Quem poderá 

deixar de reconhecer nessa descri-

ção [de 

SchopenhauerJ 

que 

a lírica ê aí caracte-

rizada como uma arte 

jamais perfeitamente 

re-

alizada, como o 

que 

sempre em salto e raramente

chegando à meta, sim, como uma semi-arte, cuja
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essência consistiria em 

que 

o 

querer 

e apura con-

templação, isto ê, o estado inestético e o estético

estivessem estranhamente misturados?

Ora, se a música está 

para 

a 

poesia 

como o Uno

está 

para 

as individuações, daí decorre 

que 

a abertu-

ra 

— 

artística ou ontológica 

(que 

são o mesmo) 

— 

não

cessa de 

gerar para 

si aparências. Assim 

podemos

conceber a dinâmica 

poética 

do fazer lírico: como

imitação do devir imperfeito do Uno-primordial

em individuações/aparências. Ou, se 

preferirmos

não 

pintar 

a vida com certa tinta romântica da in-

satisfação, entenderemos 
por perfeição justamente

esse devir, 

que 

compreende não só a abertura e a

individuação como a 

primeira 

se dando na segunda.

A vida entendida como o lugar onde o inestético e o

estético estejam estranhamente misturados 

— 

eis aonde

nos leva o 

pensamento 

nietzschiano.

Temos entendido então como se apresenta a

música no fazer lírico, ou seja, como abertura bus-

cando individuação, como melodia 

primigêma, que

procura 

agora uma aparência onírica 

paralela 

e a expri-

me na 

poesia. 

E também como essa música reveste

a 

palavra 

e a imagem de um corpo de sombras, de

um incognoscível ausente na linguagem cotidiana e

mesmo na linguagem da épica homérica.

Podemos agora, não mais olhando de um 

pata-

mar despreparado 

para 

a 

poesia 

lírica, mas, arma-

dos de uma consideração especial sobre sua 

pala-

vra, aproximarmo-nos dela. Não consideremos isso

pouco: 

é de certa ingenuidade 

que parte quase 

toda

a tradição ocidental 

quando, 

tendo diante de si a

profusão 

de 

"eus" 

nascendo da boca do 

poeta 

lírico,

profusão 

essa tão diversa e avessa à épica homérica,

se 

permite 

dizer 
que 

a 

poesia 

lírica trata do sujeito

do 

poeta. 

Ora, não seria de se esperar 

que 

a aber-

tura musical devesse ter se instaurado também na

pessoa 

do cantor? E 

que 

força há nesse 

poeta que 

o

permite 

sobreviver ao 

poder 

dionisíaco da música,

ao espasmódico desdobrar de todas as asas da almal E

mais do 

que 

sobreviver, 
que 

força ainda o insurge

das 

profundezas 

dionisíacas da música, em direção à

palavra! Que 

força o leva a, do fundo de uma incons-

ciência embriagada, dizer a 

palavra proibida 

"eu"!

Que 

"eu" 

é esse, 

já para 

lá de uma individuação?

Para assim transpor tal obstáculo nos auxilia-

rá o testemunho 

já 

dos 

próprios gregos, 

ou de um

grego 

em especial: Platão. E curta a 

passagem, 

e

quase 

totalmente negligenciada 

pela 

tradição filo-

sófico-poética, em 
que, 

no diálogo Ion, aparece, 

pela

primeira 

vez, uma concepção de 

poesia 

lírica como

a de Nietzsche. Enquanto Sócrates argumenta e

contra-argumenta com o rapsodo Ion, no intuito

de convencê-lo de 

que 

a sua relação com a 

poesia

de Homero não é mediada 

por 

uma technê 

— 

"técni-

ca" 

- 

mas 

por 

uma théia dynamis 

— 

dinâmica divina

—, 

não é à toa 
que 

surge, da boca deste mesmo Só-

crates, como uma 

pequena 

digressão, uma menção

ironicamente curta à 

poesia 

lírica. Como se o salto

de 

pensamento 

dado ali fosse 

pequeno 

ou leviano,

como se a filosofia não considerasse importante a

lírica, Platão destina a esta somente um 

pequeno

trecho de seu único diálogo centrado nà 

poesia, 

e

faz com 
que 

Sócrates, rapidamente, 

porém 

com ini-

gualável 

vigor, sintetize a 

primeira poética 

da lírica

na história do ocidente:

[.o 

mesmo acontecendo com os bons 

poetas 

lí-

ricos. Iguais nesse 

particular 
aos coribantes, 

que

só dançam 
quando 

estão 

fora 

do 

juízo, 

do mesmo

modo os 

poetas 

líricos 

ficam, fora 

de si 

próprios

[ek/fronj 

ao comporem os seus 

poemas; quando

saturados 
de harmonia e de ritmo, mostram-se

tomados de 

furor 

igual ao das bacantes 

que 

só
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no estado de embriaguez característica colhem,

dos rios leite e mel, deixando de 

fazê-lo quando

recuperam o 

juízo, [grifos 

nossosj

Ora, não é 

que, justo 

aí, no encontro filosofia-

poesia, 

onde se esperaria um embate entre dois

grandes pensadores, 

embate esse tão 

patrocinado

por 

comentadores modernos e iniciado mesmo 

pelo

próprio 

Nietzsche; 

justo 

aí, o 

que podemos 

ver não

é mais do 

que 

uma relação de continuidade. Já apa-

recem, nessa 

pequena 

fala do Sócrates 

platônico, 

os

principais 

signos 

que 

constituirão, mais de dois mil

anos depois, a concepção nietzschiana de lírica. Não

é esse 

fora 

de si 

próprios justamente 

a submissão do

subjetivo, a libertação das malhas do 

"eu" 

e o emudeci-

mento de toda apetência e vontade individuais de 

que

nos fala Nietzsche? E essa embriaguez 

(e 

aqui a 

pa-

lavra é tanto de um filósofo 
quanto 

de outro), essa

transposição do meramente subjetivo não é 

justa-

mente causada 

pela 

música 

— 

harmonia e ritmo 

—, 

já

em Platão? Sim, também em Nietzsche o homem

enquanto sujeito, enquanto imerso em si mesmo,

não 

pode jamais 

ser artista. Acima de todos, o líri-

co, cujo furor Sócrates compara ao das cultuadoras

de Dionísio, haveria de 

já 

ter tido o seu indivíduo

esfacelado, assim como estas bacantes, 

para que pu-

desse vir a cantar, 

para que pudesse 

nascer de novo

para 

a 

palavra.

Sendo assim, ter-se-á a dimensão do 

que 

repre-

senta a vida humana 

para 

a arte: um médium, nas

palavras 

nietzschianas. Um meio 

pelo qual 

impul-

sos inerentes ao 

próprio 

real atuam. Desta manei-

ra, é 

precisamente 

aquilo 

que 

se encontra na esfera

antropomórfica 

que 

tem de ser transposto 

para 

a

realização artística; não é nenhum tipo de faculda-

de humana 

que permite 

ao homem a arte, mas sim

o 

poder 

de criação incontrolável do real, do dioni-

síaco enquanto impulso natural sem a mediação do

artista humano.

Disso só se 

pode 

inferir o mesmo 

que 

transpare-

ce em outro trecho 

que 

vem logo adiante na fala 

que

faz Sócrates no 

já 

referenciado diálogo Ion de Pia-

tão. Seja isso o caráter de equivalência entre a arte

e a realidade aparente. Se 

para 

Nietzsche o impulso

artístico é o mesmo impulso 

que gera 

todo o mundo

aparente; e se nós homens 

já 

somos, 

para 

o verdadei-

ro criador desse mundo, imagens e 

projeções 

artísticas,

também 

para 

o Sócrates 

platônico 

vão os 

poetas

colher a 

poesia 

da mesma fonte de onde 

provém 

o

mel do real: 

"Dizem-nos 

os 

poetas, justamente, que

é de certas fontes de mel dos 

jardins 

e vergéis das

musas 

que 
eles nos trazem suas canções, tal como

as abelhas, adejando daqui 

para 

ali do mesmo modo

que 

elas."

O 

que 

talvez ainda se 

possa perceber 

é 
que 

tal

entendimento da 

poesia 

lírica 

(e 

mesmo da arte em

geral) 

como extra-individual não é exclusivo da

filosofia, mas, tão somente, exclusivamente a esta

consciente. Pode-se senti-lo, este entendimento, no

discurso do 

primeiro 

dos líricos, Arquíloco, 

quando

este dizia 

que 

sabia cantar o ditirambo tão logo o vi-

nho lhe abalava a mente com o seu raio. O 

que 
aparece

aí: uma clara menção ao raio 

que 
levou a vida de

Semeie 

quando 

aquela 
quis 

ver Zeus em toda a sua

plenitude. 

O mesmo raio 

que, 
tirando desta a vida,

deu 

primeiro 

à luz Dionísio.

Outra vez, em nosso 

percurso, 
tropeçamos em

um símile do mesmo eixo arquetípico: uma sabe-

doria abismai, uma embriaguez 
conhecedora de

uma verdade 
que, grande 

demais, tem o 

poder 

de

destruir e aniquilar. Uma música 

primigênia 

mani-

festadora de uma 

potência 
aniquiladora; mas uma

música 
que, 

agora, somente rompendo os limites da

individuação, de dentro dela, a transpõe, no intuito
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maior da arte, num transbordante salto vital. Em

meio ao interdito, um caminho indo do inaparen-

te ao 
que, 

no aparente, se oculta, conjugando dois

mundos antes apartados 

por 

distâncias insondáveis.

Vida 

— 

musical, aberta, indecifrável, enfim, vida 

—

ferindo o corpo de uma linguagem domesticada em

nome de uma arte incondicionalmente afirmativa;

vida desorganizando, desarticulando um sistema

para 

trazer à baila uma outra sintaxe 

que possa 

res-

tituir à linguagem o elo 

perdido 

entre a aparência

e a verdade; uma sintaxe 
que possa 

manifestar, ou

antes, dizer: vida. Uma 

palavra que 

nos esteja a ber-

rar nos ouvidos: 

"A 

linguagem 

poderá 

sempre dizer

verdades."

Maurício Chamarelli Gutierrez é aluno de Letras da

UFRJ e bolsista 
pelo 

CNPq.
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Lima Barreto e a

escrita do extremo

Luciana Hidalgo

Lima Barreto é o escritor do indizível, da de-

núncia, da sinceridade. E toda a sua ânsia em flagrar

a verdade, em deslocar a sociedade carioca da Belle

Époque de suas estruturas e vícios, acabou rendendo

uma literatura-alforria capaz de transgredir códi-

gos 

e esgarçar limites entre vida e obra, 

pele 

branca

e negra, 

pobreza 

e riqueza, ignorância e cultura,

lucidez e loucura. Foi 

quando 

esta o assombrou, en-

tretanto, 

que 

ele teve de optar: escrever 
para 

não

enlouquecer, ou 

"escrever 

para 

não morrer" 

(como

enunciou Maurice Blanchot). Ao ser internado no

Hospício Pedro II no Natal de 1919, sob o diag-

nóstico alcoolismo, Lima foi além e transformou a

escrita numa estratégia de sobrevivência ao mani-

cômio, 

produzindo 

um raro documento da história

da 

psiquiatria 

no Brasil: o Diário do hospício. Entre

o diário e a crônica, acabou criando uma literatura

da urgência, escrita detonada 

pela 

emergência da

auto-expressão, do esforço do eu em lidar com uma

situação-limite.

O diário é um relato íntimo 

pontuado por 

ano-

tações esparsas, impressões, confissões, inconfidên-

cias e, sobretudo, 

por 

uma visão muito 

peculiar 

da

instituição 

psiquiátrica 

e da loucura. Usou-o como

ferramenta 

para 

registrar a sua experiência no local

que 

cunhou de 

"o 

cemitério dos vivos", 

para 

onde

foi levado devido a delírios temporários causados

pelo 

alcoolismo. Percebe-se como a escrita tornou-

se rapidamente a forma de se insurgir em relação ao

sistema dominante 

que 

o controlava. O autor ficou

40 dias internado, apesar de não ter recebido diag-

nóstico 

psiquiátrico grave. 

Chegou ao hospício com

alucinações alcoólicas e, dias depois, estava sóbrio.

Sóbrio num ambiente alienante. Por isso, o diário

teve a função de rearrumar o 

pensamento, 

sendo

uma espécie de reconstituiçâo de si.

O autor rapidamente 

percebeu 

a contradição

da relação entre o interno e a 

psiquiatra 

no espaço

restrito do manicômio. 
Se a medicina era o 

poder,

o médico era o todo-poderoso. 

Quando 

o Estado

se responsabilizou 

pela 

loucura e delegou 

poderes

à 

psiquiatria, 

o 

psiquiatra 
tornou-se o 

juiz 

do lou-
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co, aquele 

que, 

com base na leitura de sintomas, no

depoimento das testemunhas 

(familiares 

e amigos),

determinava a condenação ou o livrava da insti-

tuição. Na hierarquia do hospício, uma horda de

enfermeiros e 

guardas 

foi formada 

para 

sustentar

esta engrenagem, o 

que 
revela, 

por 

si só, a natureza

da experiência 

psiquiátrica: 

um misto de hospital e

presídio, 

vigiado 

por 

uma equipe transformada na

polícia 

do interno.

Lima Barreto era muito sensível ao tema loucu-

ra, devido à trajetória de seu 

pai, 

um tipógrafo apa-

drinhado 

pelo 

visconde de Ouro Preto 

que 

foi demi-

tido 

por 

motivos 

políticos, 

sendo obrigado a aceitar

um emprego numa colônia de alienados na Ilha

do Governador no início do século XX. Subiu na

hierarquia do hospital 

psiquiátrico, 

chegou a admi-

nistrador, mas enlouqueceu anos depois, tendo um

surto 

psicótico 

sem retorno. Por esta razão Lima,

órfão de mãe desde os 6 anos, morou no domínio do

hospício onde o 

pai 

trabalhava, 

passando 

lá todos

os fins de semana, ao sair do colégio interno 

pago

pelo 

visconde. Até o final da vida, conviveu com

a 

psicose 

do 

pai, 

suportando com dificuldade seus

surtos diários no 

quarto 

ao lado. E, nas décadas de

1910-20, Lima, 

que 

sonhara transpor os limites so-

ciais e raciais 

por 

meio da cultura, da literatura, aca-

baria internado no hospício, sob o espectro do 

pai.

Nascido mulato sete anos antes da Abolição da

Escravatura no Brasil, Lima era não só impressio-

nado com a 

possibilidade 

de herdar a loucura 

pa-

terna, mas com a realidade da época. O 

preconceito

racial era concreto e a falta de dinheiro constante.

Daí o registro das injustiças no diário. Seu 

prólogo

no manicômio constituiu um fato digno de nota: ao

ingressar no Pedro II, levado 

pela polícia, 

a 

pedido

da família, foi admitido como indigente. Este foi o

rótulo impingido a um autor 

que 

trabalhava como

amanuense na Secretaria de Guerra e naquela época

já 

havia escrito os três romances mais importantes

da sua carreira: Triste 

fim 

de Policarpo 

Quaresma, 

Re-

cordações do escrivão Isaías Caminha e Vida e morte de

M. J. Gonzaga de Sá.

A literatura não foi suficiente 

para 

livrá-lo do

estigma social. Lima foi 

provisoriamente 

destituído

da identidade 

pregressa. 

De escritor 

passou 

& 

paciente

psiquiátrico-, 

de 

jornalista 

a alcoólatra. Apesar da 

per-

da do status de intelectual, manteve a escrita como

exercício, como forma de reconstrução de si. Nesse

sentido, 

percebe-se 

como Diário do hospício 

possuiu

ainda uma outra função: a do diário íntimo, tal como

o 

gênero 

surgiu no século XIX, sendo o espaço

reservado a confissões de intimidades, desabafos.

Lima usou o 

papel 

em branco 

para 

a expressão e

afirmação de um eu 

que 
acabaria 

por 

transformar

o autor em 

personagem, 
alternando automitifica-

ção 
e autodepreciação. O diário funcionou como

um confessionário, sem a figura do clérigo, e uma

auto-análise, sem terapeuta. Nesse 

jogo 

de si 

para

si, 

percebe-se 

a situação de emergência 

por que 

ele

passava 

e a tentativa de compreender o 

que 

o levara

até ali.

O escritor registrava no diário as mesmas 

quei-

xas de seus romances e crônicas fora doS muros do

asilo. Eram freqüentes as suas denúncias aos esque-

mas viciados de 

pistolões 

no Brasil da Belle Époque,

que 

beneficiavam os ricos e 

prejudicavam 
os 

pobres.

Era incansável o seu combate à desigualdade social

e racial na cultura brasileira. Essa 

postura 

comba-

tiva, contudo, certamente o relegou a uma margem

inconciliável com a intelectualidade 
da época. Uma

solidão renitente ao longo da vida, transposta 

para

o dia-a-dia do hospício, 

perceptível 
no seguinte tre-

cho do diário:
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Estou entre mais de uma centena de homens, en- convívio, 
sob a repressão de unia medicina 

que por

tre os 

quais passo 

como um ser estranho. Não sera vezes abusou da crença em sua onisciência e onipo-

bem isso, 

pois 

vejo bem. 

que 

são meus semelhantes, tencia. 
Construiu uma narrativa em meio a uma so-

Eu 

passo 

e 

perpasso por 

eles como um ser vivente ciedade 
onde a disciplina e os métodos de controle

entre sotnbras mas 

que 

sombras, 

que 

espíritos': do corpo do 

paciente 
eram os 

grandes 

instrumen-

As 

que 

cercaram Dante tinham em comum o sto- tos de 

poder. 
Não recorreu somente à escrita, mas à

ck de idéias indispensável 

para 

compreendê-lo; leitura. 
A certa altura, manipulou alguns 

pistolões

estas 7ião têm mais um 

para 

me compreender. pessoais 

(funcionários 
amigos do seu 

pai 

da época

das colonias na Ilha do Governador) 

para 

sair da

Percebe-se como a impressão de não ser com- seÇão 

de indigentes e se mudar 

para 
a seção Calmeil.

preendido 
o acompanhou no novo círculo social ^ 

mudança tinha simples fundamento: 
lá ficava a

estabelecido 
no domínio 

psiquiátrico. 

Nesse trecho, biblioteca 
do asilo.

Lima restabelece a relação conflituosa com o outro, Essa 
manobra saudável do escritor foi mais uma

cita o Inferno da Divina comédia de Dante Alighieri, prova 

da racionalidade 
com 

que 

lidava com o hos-

identifica-se 
com o martírio humano e evoca som- pício. 

Não era 

possível 
estar em si, escrever sobre

bras, espíritos, incapazes de compreendê-lo. No diá- si> 

sem 0 socorro dos outros. No caso, dos autores

rio, volta e meia conta 

que 

reconhecia um ou outro diletos. 
Era 

preciso 
recompensar-se do 

pensamento

interno de situações do 

passado: 

do colégio, da re- caótico 

do asilo, da linguagem delirante da maioria

partição, 
dos cafés. Evitava, entretanto, o diálogo. dos pacientes 

e da ineficácia do linguajar 

psiquiátri-

Lima 

passou 
a viver exclusivamente do exerci- co Por 

meio de 

pensadores 
invisíveis, não 

palpáveis

cio de escrever sobre si, sobre a rotina no hospício, a 

°^10 nu> habitantes de um mundo 

paralelo, 
mas

com lucidez, 

já que, 

uma vez sóbrio, era ali um es- acessíveis 
nas estantes da biblioteca,

tranho. Sua obsessão 

pelo 
registro de tudo o 

que 

via A 

leitura 

prometia 

o lugar do refúgio, do 

pon-

e ouvia era tanta 

que 
escreveria 

posteriormente 

um t0 

fuga. Porém, Lima não se contentava 
em ter

romance, 
intitulado O cemitério dos vivos, a 

partir livros 

à disposição. Exigia 

qualidade 
literária e as

das anotações do diário. Nesse livro, o 

protagonista obras 

que 

havia lido anos antes, durante a 

primeira

Vicente 

guarda 

inúmeras semelhanças em relação internação (em 

1914, 

quando 
ficou 

quase 
40 dias in-

a 

passagens 
e fatos da vida de Lima Barreto. Aliás, ternado pelo 

mesmo motivo). A solidão 
intelectual

este foi um recurso usado com freqüência 

pelo 

au- 0 

abatia. No diário chegou a escrever:

tor: vários de seus romances são visivelmente auto-

biográficos, configurando 
uma espécie de literatura estou 

na secção Calmeil 
há oito dias. Raro é

de si, ou o 

que 

hoje se 

passou 

a chamar autoficção, 0 

seu hóspede com 

quem 
se 

pode 
travar uma 

pa-

termo cunhado 

pelo 

escritor francês Serge Doubro- lestra 

sem 

jogar 
o disparate. 

Ressinto-me muito

vsky nos anos 1970. disto, 
pois gosto 

de conversar 
e 

pilheriar; 

e sei

O autor criou um espaço 

para 

esse discurso conversar 

com toda a 

gente, 
mas, com esses 

que

numa situação de vida regulada 

por 

horários, hábi- deliram, 

outros a 

quem 

a moléstia 

faz 

tatibitate,

tos coletivos, 

pessoas 

não escolhidas 

por 

ele 

para 

outros que 

se 

fizeram 
mudos e não há nada 

que 

os 
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faça falar, 

outros 

que 

interpretam as nossas 

pala-

vras de um modo inesperado e hostil, o melhor é

calar-se, 

pouco 

dizer, mergulhar na leitura.

A língua culta era o 

parâmetro 

utilizado 

pelo

autor 

para 

a convivência no hospício. Diante do ta-

tibitate, da mudez dos internos catatônicos e da fala

incoerente dos mais articulados, Lima condenou-

se ao silêncio. O delírio, contudo, era onipresente.

Transbordava nos cômodos, ritos, 

gestos. 

Vazava

na biblioteca. Ainda assim, apesar dos vizinhos

barulhentos 

que por 

vezes o obrigavam a ler no

dormitório, a leitura foi, 

para 

Lima, a condição da

consciência.

Lá releu, 

por 

exemplo, Vinte mil léguas subma-

rinas, de Jules Verne, um dos livros 

preferidos 

na

infância. E assim 

passou 

dias, recordando como

projetara 

os sonhos de menino em capitão Nemo,

o 

personagem principal que 

vivia aventuras mira-

bolantes a bordo do submarino Nautilus. Lima, no

exílio involuntário do hospício, sonhava com um

fundo de mar utópico, onde a bravura de Nemo de-

safiava toda sorte de criaturas fantásticas e adversi-

dades, fazendo-se mítico. No diário, Lima disse tex-

tualmente ter sonhado ser Nemo, o mito literário, o

homem 

que 
fez do submarino um mundo 

paralelo.

Como ele, Lima imaginava-se 

"fora 

da humanida-

de", um a-social vivendo da ilusão do bem-estar à

margem da civilização, 

"sem 

ligação sentimental

alguma no 

planeta", 

habitante de uma imaginária

existência sem conflitos.

Referências literárias acumulam-se ao longo do

diário. Numa 

passagem, 

Lima conta como foi obri-

gado 

a lavar o banheiro do hospício e tomar banho

com outros 

pacientes, 

todos nus. O autor confessa

ter chorado de vergonha. Em seguida, diz 

que 

só

suportou a humilhação 

porque 

lhe vieram à memó-

ria os- sofrimentos de dois de seus escritores cultua-

dos em suas respectivas épocas: Dostoievski, 

preso

num campo de trabalhos forçados da Sibéria, e Mi-

guel 

de Cervantes, autor de Dom 

Quixote que 

viveu

uma experiência no cárcere em Argel.

Assim, escrita e leitura 

ganharam gradualmen-

te o status de salvação da linguagem da loucura.

Embora fragmentado, Diário do hospício nada con-

tém da linguagem delirante do ambiente externo,

pelo 

contrário, denota lucidez e coerência, apesar

do corpo do autor encontrar-se sob custódia do Es-

tado. Por isso, a escrita nessa situação de embargo

funcionava também como escudo, uma forma de

proteção 

do mundo externo. Era uma literatura da

urgência arrancada à força de um corpo 

que pensa-

va, falava e denunciava, ainda 

que 
sitiado 

pela 

au-

toridade. Um confronto diário e, 

por que 

não dizer,

heróico 

- 

afinal, como é 

possível 
não reconhecer o

caráter épico de uma luta desta natureza?

Desde o início do diário 

percebe-se 
como essa

escrita é contaminada 

pelo 
círculo de vícios do en-

torno, constituindo um reflexo imediato das experi-

mentações 

perpetuadas 

desde 

que 
a sociedade caiu

na tentação do controle do incontrolável: 
a conten-

ção 

da loucura. Frente à complexidade 
do insano,

isolaram-se aqueles considerados 
loucos 

- 

prática

que ganhou 

consistência teórica 
no século XIX,

quando 

a 

psiquiatria 

foi formulada 
com base em

uma argumentação científica.

Lima denunciou o saber-poder 
médico e docu-

mentou um dos 

períodos 

da história 
em 

que 

um in-

divíduo socialmente inadaptado, 
nem sempre 

porta-

dor de sintomas 
psiquiátricos, podia 

ser enquadrado

no hospício. O diário constituiria, 

para 

Lima, a 

pro-

va da sua exceção: esta escrita da acusação, 

que 
co-

locava o social sob 

juízo 

e invertia 
o 

jogo perverso

da 

psiquiatria 

ao denunciar a sua arbitrariedade e o
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abuso do 

poder, 

consolidou-se como uma não-ficção

autobiográfica, marcada 

pela 

urgência do autor em

se exprimir e se insurgir contra o sistema dominan-

te 

que 

tentava controlá-lo.

Uma breve incursão etimológica explica a opção

pelo 
termo literatura da urgência-, derivado do latim

urgentia, alude a uma literatura 

que 

se faz neces-

sária, em caráter emergencial, sendo criada exclu-

sivamente 

para 

fazer frente a uma situação deter-

minada. O termo urgência remete imediatamente ao

sinônimo emergência, 

que possui 

ampla significação:

"situação 

crítica; acontecimento 

perigoso 

ou for-

tuito; incidente". Na área médica, a 

palavra ganha

acepção de tonalidade mais 

grave: 

"situação 

mórbi-

da inesperada, e 

que 

requer tratamento imediato".

Diário do hospício insere-se nesta idéia de lite-

ratura da urgência sob diversos desses aspectos.

Constitui-se de escritos 

produzidos 

durante a in-

ternação de Lima Barreto no hospício das décadas

de 1910-20, aí embutida toda a carga de delito, 

pre-

conceito e aprisionamento. Desta experiência trau-

mática não se 

pode 

eximir o caráter de imprevisto,

de incidente na trajetória de um alcoólatra sem 

qua-

dro 

psiquiátrico, 

necessitado, 

porém, 

de tratamento

médico imediato 

para 

os delírios 

provocados pelo

alcoolismo e 

para 

a degeneração física decorrente

do vício. Cabe observar 

que 
hoje um 

paciente 

como

Lima seria internado numa clínica de reabilitação,

sem a obrigatória convivência com 

psicóticos.

Na época, o ingresso do escritor no manicômio

sob o aval da família, 

que 
o encarcerou sob a égide

do Estado sem 

possibilidade 

de recurso e integral-

mente dependente da 

psiquiatria para 

diagnóstico,

tratamento e alta, configurou uma situação-limite

que 

o levou ao extremo da condição emergencial:

a vivência no círculo vicioso vida-loucura-morte,

sendo a escrita um artifício de função dialética. A

literatura da urgência era uma conseqüência imedia-

ta da situação-limite vivida 

pelo 

autor: um fator de

união de elementos conflitantes, ou mesmo opostos,

provisoriamente 
amalgamados em fôrma literária.

Por se tratar de uma experiência radical imposta

por 

um 

poder 

externo 

(pela 

conjunção família-esta-

do-psiquiatria), esta escrita continha um tom clara-

mente reativo, endereçada ao complô de familiares

e 

poderes 

institucionais 

(polícia 

e instituição 

psi-

quiátrica) 
autorizados a encarcerá-lo. Desta forma,

representou uma tentativa de autocompreensão,

diante de si mesmo e também de seus detratores.

Os manuscritos realizavam uma reconstituição

de si 

que, para 

ser completa, incluiu, de forma mais

ampla, a reflexão sobre um trecho tortuoso da his-

tória da loucura: a 

prática 

da internação de indiví-

duos 

que 

acolhiam em si variados rótulos não-en-

caixáveis no 

que 
Michel Foucault chamou de 

"mito

da felicidade social" 

- 

pobres, 

negros, alcoólatras,

enfim, sujeitos não assimilados 

pelo 

sistema social

vigente. 
Assim, esta escrita do extremo funcionava

como forma de transcendência de um cotidiano 

que

massacraria o autor caso lhe fosse negado o direito

à experiência literária.

E amplo o espectro de significações contido na

literatura da urgência engendrada 

por 

Lima. Cons-

tituiu-se, 

por 

exemplo, de uma literatura do sofri-

mento, 

pois 

sequer existiria sem a dor específica

vivenciada 

pelo 

escritor naquela situação. Uma dor

que 

no momento 

preciso 
da criação não se revela- 135

va existencial, renitente, mas 

pontual 
e 

provisória,

no contexto dos austeros 
limites impostos à sua

rotina. Tratava-se ainda de uma escrita da revolta,

que 

fazia explodir a conturbada 
relação escritor-

instituição, ou melhor, inscrevia 
no diário íntimo a

denúncia do autor contra a instituição, o seu círculo

REVISTADO

de 

poderes 

e vícios. Destaca-se, 

portanto, 

o caráter LIVRO
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de insurgência contra mecanismos de controle do

corpo: ao 

praticar 

a leitura e a escrita no hospício,

Lima saía da esfera mecânica e automatizada dos

ritos típicos do hospital 

psiquiátrico: 

o banho, as

refeições, o 

passeio 

ao sol. Obtinha habeas corpus

temporário no ritual diário e desviava o corpo 

— 

o

olhar, o raciocínio, a mão empenhada na feitura dos

manuscritos 

- 

para prática 

rara no domínio da 

psi-

quiatria: 

o exercício literário como reforço de uma

subjetividade ameaçada.

Pode-se 

pensar 

a 

princípio que grandes 

escrito-

res da história da literatura escreveram 

por 

urgên-

cia, no mínimo 

por 

angústia, um dos norteadores

de boa 

parte 

da história das artes. A literatura da

urgência, no entanto, vai além nesse 

preceito, 

ao

delimitar o momento exato da escrita como emer-

gência, 

situação-limite, diferentemente do escritor

que 

escreve regularmente no dia-a-dia comum, sem

limitações 

que 

o impeçam de se libertar de uma si-

tuação opressora. Desta forma, a angústia e outras

emoções e idéias 
que geram 

a literatura em condi-

ções 
normais de vida 

pairam 

como nota de fundo,

onipresentes, 

permanentes, 

inspirando um 

questio-

namento da existência como um todo. A literatura

da urgência, 

por 

outro lado, refere-se unicamente

ao estado 

que 

atira o sujeito ao risco, à fronteira

limítrofe com a morte 

— 

seja 

por 

meio da loucura,

de uma doença terminal, de uma situação de cárcere

ou de outros tipos de experiências radicais determi-

nantes de uma 

produção 

literária específica.

Foi numa zona suspensa da realidade cotidiana,

num espaço 

postiço 

dominado 

por 

uma 

família pos-

tiça, 

que 

Lima Barreto optou 

por 

estabelecer 

"uma

relação de soberania em relação à morte, dispon-

do integralmente dela" e, 

por 

conseqüência, de si,

sendo 

"integralmente 

poder" (segundo 

Blanchot).

Cabe ressaltar 

que 

em Diário do hospício o autor

tocou no tema morte e 

prometeu 

suicídio no caso

de uma terceira internação. Porém, a vivência nes-

se vácuo contagiado 

pela 

loucura era 

justamente 

o

fator de fortalecimento dessa escrita, 

que 

redimia

o escritor de uma realidade opressora 

passível 

de

levá-lo, literalmente, à morte 

— 

o diário 

patenteia

claramente este risco.

Não 

por 

acaso a sentença-chave de Lima Barre-

to foi escrita exatamente no diário do manicômio:

"Ah! 

A Literatura, ou me mata ou me dá o 

que peço

dela." A literatura ou a morte: 

qual 

a saída? Pro-

vavelmente, esta escrita 

que 

se estabeleceu como

saída de emergência, antídoto ímpar. Uma escrita

que 
encontrou o seu lugar entre os dois extremos, a

literatura 

(vida) 

e a morte, servindo ao autor como

suporte 

para 

o desabafo, a expiação da angústia, até

que 

criasse novamente condição 

para 

o fazer literá-

rio regular, sem as marcações incidentais da máqui-

na 

psiquiátrica 

na condução diária do corpo.

Em Diário do hospício, este eu 

que 
embutia 

provi-

soriamente a função de interno e de escritor dava o

norte, era onipresente 

(não 

onipotente), ampliando

questões pessoais para 
compor uma observação do

coletivo 
que 

resultaria num documento histórico de

grande 

importância 

para 

a compreensão do hoje ul-

trapassado sistema manicomial. A descriçãb realista

do dia-a-dia dos 

pacientes, 

funcionários e médicos

numa comunidade artificialmente construída em

torno do tratamento da loucura constituiu, afinal,

um exemplar de literatura não-oficial da 

psiquiatria,

contendo informações e sutilezas freqüentemente

ausentes dos 

prontuários 

médicos. Era a medicina,

em toda a sua autoridade e com o 

peso 
cientificista

da época, vista e criticada 

pelo 

olhar de um 

paciente

desprovido de sua cidadania.

Diário do hospício era, 

portanto, 
a inversão to-

tal da idéia do 

pan-óptico. 

Basta lembrar 

que 

este

i
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complexo mecanismo de 

poder 

foi inventado 

pelo

jurista 
inglês Jeremy Bentham no final do século

XVIII 

justamente para 

centralizar o olhar e o con-

trole sobre os corpos em instituições; os 

grandes

projetos 
de reorganização das 

prisões 

européias no

século XIX baseavam-se nesse modelo. Foucault

descreveu-o com minúcia:

O 

princípio 

é: na 

periferia, 

uma construção em

anel; no centro, uma torre; esta 

possui grandes

janelas que 

se abrem 

para 

a 

parte 

interior do

anel. A construção 

periférica 

é dividida em celas,

cada uma ocupando toda a largura da constru-

ção. 
[...1 

Basta então colocar um vigia na torre

central e em cada cela trancafiar um louco, um

doente, um condenado, um operário ou um es-

tudante. Devido ao efeito de contraluz, 

pode-se

perceber 

da torre, recortando-se na luminosida-

de, as 

pequenas 

silhuetas 

prisioneiras 

nas celas

da 

periferia. 

Em suma, inverte-se o 

princípio 

da

masmorra; a luz e o olhar de um vigia captam

melhor 

que 

o escuro 

que, 

no 

fundo, protegia.

Para Foucault, tecer a história dos espaços desve-

lava a história dospoderes, 

já que 

o controle encon-

trava-se inscrito na 

própria 

arquitetura. Por isto,

ele resgatou a idéia-base da invenção de Bentham

para 

concluir: estar na mira do olhar de um inspe-

tor significava 

perder 

a capacidade de fazer o mal e

quase perder 

o 

pensamento 
de 

querê-lo, 
ou seja, não

poder 
e não 

querer. 
Lima 

pôde 

e 

quis 

inverter o 

pro-

cesso 

perverso 

do controle no hospício, ao escapar

da vigilância 

para 

escrever o 

que 
bem entendesse

no espaço branco do 

papel 

- 

este espaço infinito, au-

tônomo, intocado 

pela psiquiatria. 
Não há indício de

que 

os manuscritos fossem lidos 

por 

funcionários,

tampouco 

pelo 

alienista 

que 

a certa altura chegou a

ceder o 

próprio gabinete para 

Lima escrever.

A acuidade e a boa orientação no domínio do

asilo certamente contribuíram 

para 

a clareza, ob-

jetividade 

e 

qualidade 
estética de vários trechos

de Diário do hospício. Há descrições muito bem-

delineadas e bem-humoradas sobre 

pacientes, 

fun-

cionários, médicos: 

"Acompanhava-me 

uma espécie

de interno, 

que 
tinha uma cara bovina, apesar do

pince-nez." 
Sobre um 

psiquiatra que 
o tratava bem

durante um exame, afirmou: 

"Era 

uma alma boa,

em 

quem 
o dandismo era mais uma aquisição 

que

mesmo uma manifestação de superficialidade de

alma e inteligência."

Em diversas observações sobre o manicômio, o

tom era sarcástico, o 

que 

enriquecia a crônica. Mais

uma vez, o 

pessoal ganhava 

ares universais. Lima

era um observador atuante, não-passivo, da histó-

ria. Do 

ponto 
de vista do 

paciente pobre 

e negro

inicialmente 
admitido na seção de indigentes, Lima

denunciava 
a injustiça e revelava como a hierarquia

social externa havia sido transposta 

para 

o interior

do hospício. Os companheiros de seção e as roupas

inadequadas 
delatavam a baixa camada social 

que

o tragara: 

"Sentei-me 

ao lado de um 

preto 

moço,

tipo completo do espécirnen mais humilde da nossa

sociedade. Vestia umas calças 

que 
me ficavam 

pe-

Ias canelas, uma camisa cujas mangas 
me ficavam

por 

dois terços do antebraço e calçava 
uns chinelos

muito sujos, 
que 

tinha descoberto 
no 

porão 

da va-

randa." ^

A literatura da urgência 
estabelecida 

por 

Lima

nada mais foi do 

que 
a expressão 

da urgência de si,

de um eu 

que 

extrapolava 

padrões: 
intelectuais, so-

ciais e literários. No hospício, 
o autor a levou à fron-

teira, ao empunhar o 

próprio 
corpo, doente, com-

balido, desapropriado, 
como base do testemunho

REVISTA DO
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com o universo manicomial, mergulhou nele, 

par-

ticipou da rotina de controle de 

gestos, para 

depois

explicitá-lo, documentá-lo, denunciá-lo.

Ao escrever Diário do hospício, o autor se apro-

veitou da natureza do 

que 

o feria 

(etimologicamen-

te, trauma significa 

ferida) 

como uma defesa mimé-

tica contra o agressor. Foi além do choque, tocou

o trauma e 

produziu 

uma obra inédita com dados,

informações, comportamentos, enfim, com todo o

universo de signos da 

própria psiquiatria. 

Daí a se-

melhança com outro interno ilustre, Arthur Bispo

do Rosário, autor de mais de mil obras de arte na

Colônia Juliano Moreira 

(hospício 

de Jacarepaguá

onde viveu durante meio século), cuja frase-síntese,

escrita num de seus estandartes, contém todas as

tintas da urgência: 

"Eu 

preciso 

destas 

palavras 

- 

es-

crita." Basta lembrar a sentença-chave de Lima, em

toda a sua dramaticidade: 

"Ah! 

A Literatura, ou me

mata ou me dá o 

que peço 

dela." As 

palavras 

eram-

lhes 

prementes, 
ferramentas emergenciais. Por isso,

na fronteira entre a esperança e o desespero, a vida

e a morte, compuseram obras 

que 

ampliaram os li-

mites do cotidiano e o transcenderam.

Luciana Hidalgo é 

jornalista 
e escritora, autora de

Arthur Bispo do Rosário 
- 

O senhor do labirinto 

(Ed.

Rocco, 1.996) e da tese de doutorado Lima Barreto e a

literatura da urgência 
- 

A escrita do extremo no domínio

da loucura.
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Como seria de esperar, a amizade é um tema ao ffa', morto em 759 d.C., e Abu Hayyán Attawhídi,

qual 
não foram infensos muitos 

pensadores. 

Na An- morto 
em 1023 d.C, sobre os 

quais 
se discorrerá

tigüidade, entre outros, discorreram a seu respeito, mais 
adiante.

em obras específicas, Platão e Cícero, respectiva- Antes, 

porém, 
seria conveniente fazer uma bre-

mente, no diálogo Lísis e no tratado Da Amizade, ve exposição 
sobre as 

palavras que podem 

significar

Aristóteles no 

que 

hoje são os capítulos VIII e IX "amizade" 
em árabe. Sua trama semântica é bastan-

de sua Ética a Nicômacos, onde a amizade é associa- te 
ampla: sadáqa, ulfa, wudd, mawadda, ikhâ', taakhi,

da à virtude. Durante o 

período que 

a historiografia umanasa, 
tahábub, umakhát, 

'ixra 

Seus 

praticantes,

ocidental unifica como Idade Média 
, 

a amizade, sadíq, 
khalíl, akh, alíf, mutahább, sáliib, 

'awn, 

etc. Hoje,

como tantos outros assuntos atinentes à condição as 
diferenças conceituais 

que 
tais vocábulos 

guarda-

humana, foi também objeto de intensas discussão vam entre si são difíceis 

para 

não dizer impossíveis

reflexão 

por parte 

de autores árabes e muçulmanos, de 
resgatar. Os antigos dicionários 

árabes não che-

a tal 

ponto que, 
no século XVIII, Voltaire chegou gam a estabelecer uma distinção 

rigorosa 

para 

cada

mesmo a afirmar em seu Dicionário Filosófico 

que 

"o uma 

das acepções dessas 

palavras, 
cuja tradução

fervor 

pela 

amizade foi mais intenso entre os 

gregos poderia 

abranger, em 

português, 
um espectro 

que

e os árabes do 

que 
entre nós. As histórias 

que 

tais vai da amizade ao amor 

(aqui, 
o não-erótico) 

cuja

povos 

criaram em torno da amizade são admiráveis; trama, aliás, também é variada: 
hubb, hawa e 

'ixq

nada temos 

que 

se lhes compare, somos um tanto etc. Ao 

que 

tudo indica, 
o uso variava de acordo

rudes em tudo". No 

presente 
trabalho, a 

proposta com 
o autor; a título de ilustração, 

convém lembrar

é tentar traçar um esboço conceito de amizade em que, em seu tratado 
Adab addunya wa addin 

["O 

de-

dois autores muçulmanos: Abdullah Ibn Almuqa- coro do mundo e da fé"], o letrado e 

político 

Alma-
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wardi 

(974-1058 

d.C) define 

"ulfa' 

, 
um dos termos

do campo semântico da 

"amizade", 

como uma das

condições 

para 

levar vida boa, e a divide em cinco

partes: 

fé 

(dín), parentesco 
consangüíneo 

(nasab),

parentesco por 

afinidade 

(musáhara), piedade 
(barr)

e amor 

(mawadda), 

este último também 

pertencente

ao mesmo campo semântico; 

já 

seu contemporâneo,

o andalusi Ibn Hazm 

(994-1063), 

utiliza a mesma

palavra 

ulfa no subtítulo de O colar da 

pomba, 

seu

renomado tratado a respeito do amor erótico: alulfa

wa alulláf 

("o 

amor e os amantes", numa tradução

apressada). Observe-se, de 

passagem, que parece

não ter sido somente no âmbito da cultura ociden-

tal & cristã 

que 

tais conceitos se embaralharam e

entraram em choque.

Antes do advento do islã, o conceito de amizade

já 

ocupara os árabes, o 

que 

fica evidenciado nas 

po-

esias 

que 

nos chegaram desse 

período. 

Nelas, 

pode-

se depreender uma visão estritamente funcionalista,

diga-se assim, da amizade, 

que 
aparece sempre su-

bordinada a um interesse, ou 

por 

ele determinada.

Eis a tradução de alguns versos:

O homem só o é 

por 

seus amigos 

(awán, 

"aju-

dantes"),

assim como o 

pulso 

só 

funciona 

com a mão;

não existe bem na mão amputada,

nem tampouco no braço mutilado

Comparem-se também os seguintes:

Não vês 

que 

o 

que 

havia entre mim e Ibn 

'Amir

de amizade 

(wudd), 

as raposas urinaram em

cima?

E o resto da amizade entre nós dois se tornou

como 

que 

inexistente. O destino contém espantos.

Se alguém não te ama 

(yuhbibuka) 
senão a con-

tragosto,

então 

já 

sabes o suficiente do seu caráter.

E ainda estes:

Meu amado 

(khalíl) 

é aquele 

que 

não se entedia,

nem

quando 

me ausento me troca 

por 

outro amado;

meu amado é aquele de contato 

permanente

e 

que preserva 

o meu segredo de todo intruso.

Ou, 

por 

oposição:

Vi 

que 

o amado 

(habíb) 
não se aborrece de seu

amado

e tampouco é 

proveitoso que 

o odiável 

(:maxnú')

receba afeição.

Os versos legados 

pela 

tradição 

pré-islâmica

não chegam exatamente a 

problematizar 
o conceito,

limitando-se a tratá-lo como 

pressuposto, 
inserido

na ordem das coisas e no senso comum. É a 

partir

desse fundamento 
que 

a amizade 
era ali representa-

da. Ressalve-se, entretanto, 

que 
mais de um crítico

considerou 
questionáveis 

os recenseamentos 
da 

po-

esia 

pré-islâmica, 

dada a absoluta 
carência de mate-

riais da época. Nesse sentido, o 

que 
se chama de 

po-

esia 

pré-islâmica 

seria antes uma seleção, efetuada a

posteriori por 

autores muçulmanos, 

que procura 

dar

um sentido 
prévio, 

desfavorável 
de uma 

perspecti-

va muçulmana, aos hábitos e costumes 
da Arábia

anterior ao advento do islã. Ainda assim, é 

possível

situar tais 

poesias, 

de maneira bastante 

genérica 

e

quase 

vaga, na vertente materialista, 
nâo-transcen-

dental, 

que 

a caracteriza, ou ao menos caracteriza

o 

que 

nos chegou dela. É uma visão 

que prospecta

seus motivos a 

partir 

das tópicas 
também bíblicas
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da vanitas e da devastação implacável operada 

pelo

tempo sobre os homens e a natureza.

Com a consolidação do islã não só como religião

mas também como fonte de 

poder, 

mercê do 

grande

Já em seus 

primórdios, 
o islã, embora evidente- império 

que 

os sucessores do 

profeta 

construíram

mente valorize a amizade 
- 

e aqui se nota 

que 

a 

pri- menos 

de um século após a sua morte, colocam-se

meira 

geração 

de conversos ao islã ficou conhecida ou repropõem-se 

questões 
de ordem diversa. Além

como sahába, 

palavra que pode 

ser traduzida como de implicar uma administração vasta, um império

companheiros 
ou amigos do 

profeta 

subordina-a grande 
e 

poderoso 
deve ser dotado de corte central

à obediência ao divino, e sua falta ou carência cons- e cortes e subcortes locais, com as 

quais 
se esta-

titui-se como índice de extrema desventura, redu- belece 
e viceja uma casta de funcionários letrados

zindo os homens à nulidade 

("não 

temos intercessor (kuttáb, 

"escribas") 

agrupados em torno de líderes e

nem amigo dedicado" Vjadíq hamírrí], lamentam-se sublíderes, 
chefes e subchefes, etc. Numa adminis-

os idolatras no inferno 

[Alcorão, 

XXVI, 101]). tração 
dessas, depois dos ofícios burocráticos latu

Destarte, em mais de uma ocasião as relações de senso 
- 

basicamente, 
despachar ordens aos subor-

amizade entre os homens são apresentadas como dinados, 
responder 

as ordens dos superiores, lidar

elemento a ser sacrificado ou estabelecido 

por 

dis- com 
demandas dos súditos etc. 

-, 

uma das 

preocu-

posição 
de Deus 

( 

Deus estabeleceu afeto recíproco pações 
centrais era 

pensar 

as relações éticas e 

po-

em vossos corações e com suas bênçãos vos tor- líticas, 
e isso se fazia 

por 

meio de 

generalizações

nastes amigos fraternos VjkhwánJ 

[Alcorão, 
III, e abstrações 

que 
se associaram a um novo 

gênero,

103]). Sintomaticamente, 
o Alcorão dá 

preferência o 
adab, no 

qual 
eram 

propostas 

as condutas mais

à 

palavra 
akh, 

que 
também significa 

"irmão" 

e su- apropriadas 

para 

as diferentes situações. Abdulláh

gere, 
como 

parece 

óbvio, um tipo de relação mais Ibn 
Almuqaffa foi o mais destacado representante

fraterna, mediada 

pela própria 
adesão à nova fé. desse 

processo.

preciso 
situar esse modo de enunciar em seu 

qua- Nascido na Pérsia de 

pais praticantes 
da religião

dro histórico apropriado, 

pois 

tempos de fundação zoroástrica, 
filho de um coletor de impostos 

que,

religiosa eram também, inevitavelmente, 
tempos de flagrado 

surrupiando dinheiro 

público, 
teria sido

sacrifício. Subordinar 
todas as ações humanas à re- espancado 

nas mãos 

(daí 

o apelido Ibn Almuqaffa',

ligião foi uma espécie de imperativo ao 

qual 
o islã "o filho daquele de mão atrofiada"), 

cedo esse autor

nascente não 

poderia 
subtrair-se. Não deixa de ser teria se transferido 

para 
a cidade de Basra, desde

significativo 

que, 
indo além de suas irmãs mono- sempre um 

prestigioso 
centro 

do mundo muçul-

teístas, o 

judaísmo 
e o cristianismo 

- 

cujos livros, mano. Bastante instruído 
na cultura sassânida de

embora supostamente 
escritos 

por 

inspiração di- seus 

pais, 

domina a língua árabe à 

perfeição 
e entra

vina, 

possuem 

narradores 
constituídos como seres para o serviço de um líder 

político 
local, ligado 

por

humanos 

(escribas, 
evangelistas 

etc.) 

-, 

o livro sa- parentesco ao califado 
central, 

e nessa condição se

grado 

dos muçulmanos 
não apresenta, como nar- converte ao islã. Em 759 chega à cláusula de seus

rador, nenhum intermediário 
humano: nele, alega- dias de maneira violenta, 

assassinado, segundo fon-

se 

que 
o 

próprio 

deus monoteísta fala aos homens, tes antigas, a instâncias 
do 

governador 
da cidade,

REVISTA DO
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antigo inimigo 

que 
chegara 

ao 

poder. 
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da morte é terrível: na 

primeira 

oportunidade 
que

se lhe descortinou, esse 

governador 

ordenou 
que

ele fosse aprisionado às escondidas e tivesse os

membros decepados e lançados ao fogo.

Ibn AlmuqafFa' tratou da amizade em dois tra-

balhos: no Livro de Kalila e Dimna, espécie de adap-

tação à cultura árabe-muçulmana da obra sânscrita

Pancatantra, e no tratado Aladab alkabír 

(traduzível

como 

"O 

grande 

decoro"). No 

primeiro, 

cujo título

deriva do nome de dois chacais de seus 

principais

capítulos, o cenário da narração é ficcionalmente

constituído como a corte de um rei indiano chama-

do Dabxalím, 
que 

faz 

perguntas 

a Baydaba, filósofo

ou brâmane 

(ou 

ambas as coisas) de sua corte. O rei

vai apresentando, nos distintos capítulos 

que 

se su-

cedem no livro, indagações de cunho ético às 
quais

Baydaba responde 

primeiramente por 

meio de uma

breve explanação seguida de fábulas 
que 

alegorizam

o tema. A técnica da argumentação é toda indutiva,

respondendo as 

questões 

de ordem 

genérica 

e ines-

pecífica que 

o rei 

propõe 

com afirmativas também

de ordem 

genérica, 

logo sucedidas de uma alegoria

em forma de fábula 
que 

especifica e 

particulariza 

tal

generalização; 

o caráter alegórico do livro, explici-

tamente mencionado na introdução acrescentada a

ele 

pelo próprio 

Ibn Almuqaffa', confere-lhe notável

maleabilidade, 

permitindo que problematize 

como

particularidade 

os universais 
propostos 

na fala do

rei e na 

primeira parte 

da resposta do filósofo; tal

particularização, por 

sua vez, fica aberta à 

produção

de outros universais, uma vez 

que 

no interior da fá-

bula os 

personagens 

também 

proferem 

sentenças e

aforismos aos 

quais 

.muita vez se seguem outras fá-

bulas. Já o tratado Aladab alkabír é não-ficcionaliza-

do e 

prescritivo, 

composto à base de argumentos e

aforismos 

(propõe-se para 

adab a tradução 

"decoro",

no sentido da conveniência dos 

procedimentos 

às

mais diferentes situações; ele não supunha nenhu-

ma moralização 

prévia, 

mas tão-somente adequa-

ção). 
Esse tratado divide-se em duas 

partes prin-

cipais: sobre a relação com os 

potentados 

e sobre a

relação com os amigos.

No Livro de Kalila e Dimna, à semelhança do Pan-

catantra, existem três capítulos nos 

quais 

se ficcio-

naliza a amizade. Numa descrição sucinta, diga-se

que 

os dois 

primeiros, 

"O 

leão e o touro" e 

"A 

pomba

de colar", tratam respectivamente da desunião dos

amigos e da união dos amigos; 

já 

o terceiro, 

"Os 

co-

rujões e os corvos", opera negativamente, tratando

da inimizade. Em 

"O 

leão e o touro", a indagação do

rei é: 

"dá-me 

um 

paradigma 

aplicável a dois homens

que 

muito se estimam 

['mutahabbáni] 

entre os 

quais

se interpõe um mentiroso traiçoeiro 

que 

os carrega

à inimizade e ao ódio"; em 

"A 

pomba 

de colar", o rei

diz; 

"dá-me 

notícia, agora, sobre os amigos sinceros

\jkhwán 

assafá, literalmente, 

"irmãos 

da 

pureza"];

como entabulam suas 

primeiras 

relações e como se

comprazem uns com os outros"; em 

"Os 

corujões e

os corvos", o rei diz; 

"aplica-me 

agora o 

paradigma

de 

quem 

se ilude com o inimigo 

que 

afeta humilda-

de, e informa-me 
a respeito do inimigo ele mesmo:

por 

acaso 
pode 

se tornar amigo? Pode-se acreditar

nele? Como é a inimizade? 

Quais 

seus danos"? Como

deve o rei 

proceder 

caso lhe advenha, do inimigo ou

de algum adversário, 
um 

pedido 

de acordo, embora

tal inimigo ou adversário, em sua alma, não seja ho-

nesto nem digno de confiança?"

Apesar das aparências, a hipótese aqui levanta-

da é a de 
que 

o tema da amizade tal como a com-

preendemos 

somente é tratado, de fato, no segundo

desses capítulos, 
o da 

pomba 

de colar. Agora, aos

detalhes.

À 

primeira 

vista, o texto 

parece 
emular sua fon-

te sânscrita, 
o 

já 

referido Pancatantra, no 

qual 

os



três capítulos são sucessivos. Contudo, há diferen-

ças 
que 

sugerem outra determinação. No 

primeiro,

a narrativa 

gira 

em torno da tentativa do chacal Di-

mna de intrigar o rei leão com seu mais fiel auxiliar

e amigo, o touro. Ao cabo, ele obtém êxito e o leão

mata o touro. Depois desse capítulo, segue-se o da

averiguação 
do caso de Dimna, inexistente no Pan-

catantra. Nesse capítulo, o chacal é denunciado 

por

seu crime, 

julgado 

e finalmente executado. Somente

então se sucedem o capítulo da 

pomba 

de colar e o

dos corujões e dos corvos, 

que 

são autônomos en-

tre si. No capítulo dos corujões e dos corvos, trata-

se da inimizade entre essas duas classes de aves; o

texto faz com 

que 

tal inimizade remonte a eventos

narrativos 

que 

a determinam, isto é, não a atribui

tal inimizade a nenhuma essencialidade, mas às

ações concretas das aves; em seguida, mostra como

um líder 

político 
dos corvos consegue elaborar uma

estratégia, imiscuir-se entre os inimigos corujões e

enfim conduzir os de sua espécie a exterminá-los.

Todavia, tanto o capítulo do leão e do touro

como o dos corujões e dos corvos tratam a amizade

e a inimizade em chaves nas 

quais 

estão diretamente

sujeitas a injunções 

políticas. 

Para ser mais rigoro-

so, no capítulo do leão e do touro é a ordem 

política

em si mesma 

que 
está em 

jogo 

- 

o 

que 

se evidencia

pela 

adição do capítulo sobre a averiguação do caso

de Dimna, no 

qual 

a discussão toda 

gira 

em torno

da ordem 

pública 

e da relação entre 

governantes 

e

governados 
e entre reis e súditos; a amizade ser-

ve apenas como 

pretexto, 
e a 

própria 

redação for-

nece índices disso, citando, 

por 

exemplo, o antigo

aforismo, muito comum entre os árabes, de 

que 

o

sultão 

jamais poderá 

ter verdadeiros amigos, seja

por 

causa de seus interesses, seja 

por 

causa dos in-

teresses deles. Assim, a amizade não é situada num

grau 

zero de si mesma, mediada 

que 

se encontra
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por 

interesses e 

jogos que 

não 

permitem 

caracteri-

zá-la como tal. Três dos 

quatro 
relacionamentos ali

apresentados sofrem interferência direta do 

poder:

o do leão com o chacal, o do leão com o touro e o do

touro com o chacal. Nos três, o 

poder 

é o elemento

central, objeto de desejo e disputa 

("há quem 

almeje,

aproximando-se dos reis, alegrar os amigos e afligir

os inimigos", afirma a certa altura o chacal Dimna).

Em rigor, o único relacionamento no 

qual 

se 

pode

pensar 
a existência da amizade é entre os dois cha-

cais irmãos, Kalila e Dimna; no entanto, a amizade

entre ambos funciona como 

pressuposto 
básico, não

sendo objeto de nenhuma 

problematização.

No capítulo dos corujões e dos corvos, 

que 

trata

da inimizade, o conceito de amizade, 

por 

oposição,

poderia 
esclarecer-se, mas de novo surge um obstá-

culo: a discussão é encetada mediante uma alegoria

nitidamente étnica, fugindo 

portanto 
à esfera das

relações estritamente 

pessoais. 

Corvos e corujões

são abordados coletivamente, como 

grupo, 

e é em

conformidade com tal circunstância 

que 
o tema

se discute. E, de maneira análoga à do capítulo do

leão e do touro, é central no texto a luta 

pelo po-

der. Nessa linha, tanto a amizade como a inimiza-

de se subordinam a um interesse material. Muito

embora, numa 

perspectiva 

aristotélica, o interesse

também 

possa 

ser causa de amizade, ainda 

que 
aci-

dental 

- 

e ambos os capítulos contenham 
sentenças

e aforismos sobre a amizade, a estima, a lealdade

etc., além das declarações de amizade 
entre certos

personagens 

a manipulação 
de muitas dessas fa-

Ias 

pelo 

chacal 

perverso 
e 

pelo 
corvo inimigo, am-

bos sequiosos de alcançar seus objetivos, como 

que

lhes relativiza o efeito de verdade, trazendo 

para 

o

primeiro plano, 

como se disse, as relações de 

poder

e dominação.

Isso se torna mais evidente com a consulta ao
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aludido tratado Aladab alkabír 

("O grande 

deco-

ro"), dividido, como se referiu antes, em duas 

partes

principais: 

a relação com o 

potentado 
e a relação

com o amigo 

(e 

onde se lê, a 

propósito, 
a máxima

muito disseminada no Brasil de 

que para 

o inimigo

se dá a 

justiça, 

e 

para 

o amigo, a aceitação de suas

ações 

[ridãy). 

Nesse tratado, no 

qual 

se afirma 

que

é uma desgraça ser escolhido como companhia do

potentado, 

a relação com o 

poder 

é tratada como

uma forma de servidão 

que 

deve obedecer à série

de rituais 

que 
compõe o seu decoro; não se fala em

amizade. E, no capítulo dedicado ao amigo, a relação

com o 

poder 

é 

produzida 

como instrumento 

para 

a

melhora de vida e obtenção de benesses, mas não

como algo 

que 
em si mesmo contenha elementos

que 

se 

possam 

considerar como amizade.

O capítulo 

que 

apresenta uma discussão mais

conseqüente a respeito da amizade é o da 

pomba

de colar. Ali, a 

personagem 

central é um rato cuja

trajetória ao longo do capítulo consiste numa espé-

cie de suma das várias motivações da amizade. No

primeiro 

episódio, ele salva um 

grupo 

de 

pombas,

cuja líder era sua amiga, da rede de um caçador, e

um corvo 

que 

observa a cena se interessa em tra-

var amizade com ele. Após alguns sinais e falas de

desconfiança devido à 

"oposição 

das essências" de

ambos, referida de maneira clara e direta 

pelo 

texto,

os dois animais fazem amizade e se tornam frater-

nos amigos. No episódio seguinte, ambos se mudam

para 

um vale onde vive uma amiga do corvo, a tar-

taruga, com a 

qual 

o rato também trava amizade,

e logo conta a ambos a sua história 

pregressa: 

ele

vivia na casa de um asceta e era uma espécie de líder

dos ratos do lugar, de 

quem 
se 

julgava 

amigo e a

quem 

sustentava com a comida 

que 

roubava do as-

ceta, o 

qual 

não conseguia evitar as suas investidas.

Um dia, 

por 

sugestão e com a ajuda de um visitante,

o asceta descobre o motivo do êxito do rato: havia

um 

pote 

de ouro em seu buraco. Subtraído o 

pote

de ouro, o rato subitamente 

perde 

as forças e não

consegue mais obter êxito no assalto à cesta de ali-

mentos do asceta, o 

que 
o impede de continuar sus-

tentando os demais ratos, 

que 
então o abandonam

e começam a destratar, e ele se retira 

para 

o lugar

onde 

por 

fim conheceu o corvo. Os três, rato, cor-

vo e tartaruga, 

passam 
a viver 

juntos 

em fraterna

amizade, logo vindo a 

juntar-se 

a eles um antílope.

Depois, surge um caçador 

que 

os 

persegue, 

mas eles

se aliam e conseguem afastar o 

perigo.

Por esse resumo talvez tenha sido 

possível 

iden-

tificar uma apropriação 

parcial 
do enunciado aris-

totélico sobre as causas da amizade, 

que 

são o 

pra-

zer, a utilidade e a semelhança na virtude. As duas

primeiras, 

de acordo com Aristóteles, 
são acidentais

ou fortuitas, 

"pois 

não é 

por 

ser 

quem 
ela é 

que 

a

pessoa 

é amada, mas 

por proporcionar 
à outra 

pro-

veito ou 

prazer". 

Note-se agora como o capítulo da

pomba 

de colar ficcionaliza o assunto. O 

primeiro

laço de amizade 

que 

o texto delineia 
é entre o rato e

a 

pomba 

de colar; o segundo, entre o corvo e o rato;

o terceiro, entre o rato e a tartaruga; 
o 

quarto, 
entre

o rato, o corvo, a tartaruga e o antílope. No 

pri-

meiro caso, trata-se de uma relação 
episódica 

que 

se

evidencia como utilitária. Ademais, apesar do dis-

curso despojado da 

pomba 
de colar 

[["salve 

minhas

companheiras antes de mim", ela diz], evidencia-se

que 

seu 

procedimento 

é imposição 
do 

próprio 

exer-

cício do 

poder, já que 
ela é a líder do 

grupo 

e age

para 

manter a sua integridade 
e unidade. A cena

leva o corvo a desejar a amizade do rato; suas refle-

xões, inicialmente, são de ordem 
utilitária 

["posso

precisar 

dele", é o 

que pensa]; 
em seguida, ele lhe

propõe que 

sejam amigos. No diálogo 

que 
travam,

o rato declara: 

"a 

pior 

das inimizades 
é a das essên-
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cias, 

que 

consiste em duas categorias: a 

primeira 

é o 

poder, 

até 

que 

o despojamento da riqueza tornou

inimizade entre aqueles 

que podem 

equivaler-se, tal evidente a sua debilidade, 

provocando 

a 

perda 

de

como a inimizade entre o leão e o elefante, 
pois 

às poder e conduzindo a uma espécie de exílio ascé-

vezes o leão mata o elefante e outras o elefante mata tico. Até aí, como se vê, existe uma relação entre

o leão. 

Quanto 

à segunda categoria, é aquela em 

que amizade 

e interesse, o 

qual, 

embora seja a sua causa

só uma 

parte pode 

infligir dano à outra, tal como deflagradora, somente a subordina 
quando 

existe

a inimizade existente entre mim e o 

gato, 

e entre interferência do 

poder, 

conforme ocorre na história

mim e ti. Não 

por 

algum mal 
que 

eu faça a ti ou do rato.

ao 

gato, 

mas 

pelo 

sofrimento 
que 

Deus determinou E nos três últimos episódios desse capítulo 

- 

a

que 

eu deveria receber da 

parte 

de vós. 

Qualquer mudança 

do corvo e do rato 

para junto 

da tartaru-

acordo feito entre os inimigos de essência voltará ga, a chegada do antílope e a expulsão do caçador

ser inimizade; ademais, acordos com o inimigo não — 

que 

se 

propõe 

uma relação de amizade no estado

são confiáveis. De fato, a água, ainda 
que 

aquecida contemplativo. Os amigos, conforme indaga o rei

e fervida ao fogo, não deixará de apagá-lo caso seja na abertura do capítulo, 

"se 

comprazem" entre si.

lançada sobre ele, 

pois 

sua 
quentura 

não lhe anula Almeja-se a contemplação, o mais elevado desígnio

a essência. O inteligente não deve deixar-se iludir humano, e somente nessa condição florescem as

por 

acordos com o inimigo, nem 

por 

sua compa- verdadeiras amizades 

— 

o 

que 

não exclui, é certo,

nhia, 

pois 

isso será semelhante ao homem da cobra, a utilidade, 

pois 

os membros do 

grupo 

se salvam

o 

qual, 

tendo-a encontrado congelada, 
guardou-a uns 

aos outros de 

perigos 

e dificuldades 

porque 

se

na manga, mas, 

quando 

o dia se aqueceu e ela sen- amam e 

porque 

a união entre os verdadeiros amigos

tiu o calor da roupa, mexeu-se e 

picou-o; 

o homem produz a força. Assim, 

percebe-se que, 

na concepção

então 

perguntou 

à cobra: e essa a retribuição 

pela de 

Ibn Almuqaffa', tal como se 

pode 

esboçá-la 

por

bela atitude 

que 

tive 

para 

contigo?' Ela respondeu: meio do texto do lÂvro de Kalila e Dimna, o 

prazer 

e

'tal 

é minha atividade, hábito, caráter e natureza. a utilidade não conduzem necessariamente a amiza-

mais néscio dos homens é o 

que pretende 

apagar des esporádicas ou acidentais. Para ele, os homens

origem e natureza de algo, contrariando-lhe o âma- se aproximam uns dos outros em razão da utilidade

go 

e a essência. O inteligente não fica em sossego ou do 

prazer, 

em suma, do valor, 

que 

entrevêem em

perante 

seu inimigo; 

pelo 

contrário, mais e mais se outrem, 

por 

si 

próprios 

ou 

por 

sugestão de outro

põe 

desassossegado". O resultado final desse diálo- amigo. Não havia lugar, em sua concepção, 

para 

a

go 

é deveras irônico, 

já que 

ambos se tornam frater- amizade 
puramente 

despojada e contemplativa sem 145

nos amigos, contrariando a firme argumentação do nenhuma 
interferência externa, 

pois 

mesmo comu-

rato. Em seguida, eles vão viver na companhia da nidades aparentemente isoladas de amigos estão

tartaruga e o rato lhes conta a sua história. Em seu sujeitas 
à invasão de terceiros, e tais ameaças re-

relato a alegoria assume uma feição estranha, 
quase querem que 

se meça e 

pondere 
o 

proveito que 

cada

fantasmagórica, 
que problematiza 

as relações entre envolvido 
pode proporcionar. 

O curso do relaciona-

amizade, 

poder 

e dinheiro. Provedor de sua 

gente, mento 

bem como os êxitos alcançados ante as in- p 

E v i s T * d o

o rato era acatado e rico; o dinheiro lhe alimentava vestidas de intrusos serão conseqüência do 

grau 

de LIVRO
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virtude dos envolvidos: 

quanto 

maior for estr 

grau

de virtude, mais sólidos serão os seus laços e maior

será a coesão 

para 

o enfrentamento das eventuais

ameaças 

que pairem 

sobre o conjunto de seus mem-

bros ou sobre algum isoladamente, uma vez 

que

cada ameaça, indiferentemente de seu objeto, 

paira

sobre o 

grupo 

todo.

O outro autor a ser aqui abordado é Abu Hayyán

Attawhídi, nascido em local ignorado numa data

entre 944 e 947 d.C. e morto em 1023 d.C.. De

origem modesta, estudou e 

passou 

a infância e 

ju-

ventude em Bagdá 

(se 

é 

que 

não nasceu lá), onde

pôde 

estudar com mestres renomados. Os biógra-

fos lhe traçam o 

perfil 

de uma vida repleta de 

pri-

vações e infelicidades, batendo à 

porta 

de diversos

potentados 

em busca de 

proteção 

e de mecenato; na

maioria das vezes, como ele mesmo disse, somente

colheu ilusões e amarguras; a um amigo, escreveu:

"a 

pobreza já 

transformou minha 

juventude 

em

velhice". Consta 
que 

no final da vida teria 

pedido

que 

lhe 

queimassem 

as obras, no 

que, 

obviamente,

não foi atendido. Entre outros, são-lhe atribuídos

os seguintes trabalhos: Epístola de Bagdá, Visões e

tesouros, Os sinais divinos, Deliciar e 

prosear, 

O caráter

de dois vizires, Amizade e amigo. Será esta última,

concluída 

por 

volta de 1010, o objeto de atenção e

análise.

De modo semelhante ao 

que já 

fizera em ou-

tras obras, talvez 

por 

emulação de autores árabes

anteriores a ele como Aljáhiz 

(775-868 

d.C.), Abu

Hayyán Attawhídi abre seu livro afirmando tê-lo

escrito a 

pedido 

de 

pessoas que 

o ouviram discor-

rer em Bagdá a respeito da amizade, 

"e 

então eu o

fiz, acrescentando a isso enunciados 

proferidos por

gente 

de mérito e sapiência, e 

pelos 

dotados de fé e

de brios, a fim de se tornasse um tratado comple-

to mediante o 
qual 

fosse 

possível 

extrair benefício

nesta vida e na outra". Attawhídi cita vários auto-

res, árabes e não-árabes, muçulmanos e não-muçul-

manos, contemporâneos e antigos, e 

põe 

em cena

vários 

grupos 

sociais, reis, líderes, agricultores,

mercadores, teólogos e letrados, não se furtando

ainda ao vulgo. Dos reis, contudo, afirma 
que 

estão

"acima 

da amizade, e 

por 

isso não é 

possível 

estabe-

lecer-lhes regras a respeito, 

pois 

as coisas relativas

a eles se dão de acordo com o 

poderio, 

a coerção,

a 

paixão, 

cobiça, desejo e desdém; 

quanto 

aos seus

servidores e auxiliares, são bastante semelhantes a

eles"; 

pode-se pensar que 

o último trecho consiste

numa espécie de tópica do excluído. Em outro tre-

cho, argumenta-se 

que 

a amizade 

que gira 

em torno

"da 

sedução e da atemorização se transforma exces-

sivamente, e os 

que 

são amigos de 

quem 

a 

pratica

estão iludidos, 

pois 

nela o tropeço é bem 

plausível, 

e

quando 

se 

quebra 

não volta a solidificar-se". Trata-

se claramente da amizade do 

poderoso, que 

nosso

autor 

julga 

irrealizável.

Um de seus relatos resume bem a sua concepção

central:

"Perguntei 

a Abu Sulaymán Muhammad Bin

Táhir Assijistáni:

Vejo 
entre ti e o 

juiz 

Bin Sayyár uma convi-

vência 

(mumázaja) 

de alma, uma amizade intelecti-

va, um auxílio natural e uma conveniência 

Çum'atát)

de caráter. De onde vem isso? E como é?

Ele respondeu:

Meu 
filho, minha fé nele se misturou ã fé dele

em mim, e fomos beneficiados 

por 

uma tranqüilida-

de e 

quietude que 

não se desgastam com o tempo

nem se modificam com nenhuma coerção. Ademais,

temos no ascendente e nas 

posições 
dos astros uma

afinidade espantosa e um apoio insólito, a tal 

pon-

to 

que 

muito concordamos nos desejos e escolhas,

nos 

prazeres, 

nas 
procuras; 

muitas vezes 

— 

quando

nos visitamos e ele me conta coisas 

que 

lhe ocorre-

ram enquanto estávamos separados 
—, 

eu constato
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que 
são coisas semelhantes às 

que 

me ocorreram

naquele mesmo momento, a tal 

ponto que parecem

repartidas entre mim e ele, ou é como se eu fosse ele

quando 
tais coisas lhe ocorrem, ou como se ele fosse

eu. Muitas vezes eu lhe conto um sonho e então ele

me conta um sonho irmão do meu, e então consta-

tamos 

que 

o tivemos ao mesmo tempo, um 

pouco

antes ou um 

pouco 

depois. Como eu o visse então

dominado 

pelo 

espanto com tais avenças, falei-lhe

sobre o 

que 

compartilhávamos de força dos astros,

e 

que 
nossas setas são uma, nossos lançamentos são

paralelos 
ou 

quase. 

Então, a sua leal dedicação à

amizade e o fortalecimento de seus laços aumentou

com conhecimento de causa".

E, após aduzir algumas teorias zodiacais, o diá-

logo continua assim:

"Perguntei-lhe:

Você 

se zanga com ele, ou ele com você?

Respondeu:

Meu 

afeto inicial 

por 

ele me impede de zan-

gar-me 

com ele. Assim, naquilo 
que 

contraria os

meus desejos, ele se limita a me fazer leves sinais, e

eu ajo de igual modo. As vezes nos censuramos em

alguma situação de maneira metonímica, referindo-

nos a um terceiro, como se estivéssemos falando de

outras 

pessoas, 

e isso nos serve como véu e refú-

gio. 

Não raro, 

quando 

nos reunimos, ele me fala de

mim mesmo, contando segredos 

que 

não saíram da

minha consciência 

(damír) para 

meus lábios, nem

saltaram de meu 

peito para 

minha boca, e isso em

razão da 

pura 

relação 

que 

entretemos, da lealdade

que 

compartilhamos, das coisas ocultas nas 

quais

concordamos e das manifestas 

que 

retomamos, da

origem na 

qual 

estamos assentados e da derivação

na 

qual 

nos mantemos. Por Deus 

que, 

se eu

amo a vida 
que 

vivo, também amo tudo o 

que junta

a vida à vida e me oferta os seus frutos, trazendo-

me o seu espírito e recebendo tudo 

quanto 

ela tem

de bom e doce".

Attawhidi retoma a seu modo os ditos de Aris-

tóteles, muito disseminados entre boa 

parte 

dos

letrados muçulmanos, como a afirmativa, dada a

conhecer 

por 

Diógenes Laércio, de 

que 

um amigo

"é 

uma única alma em dois corpos", e 

que 

na tra-

dução árabe ficou 

"o 

amigo é você, ainda 

que 

em

pessoa 

seja outro" 

£assadíq 

huwa anta illa annahu

bi-xxakhs 

ghayrukd]. 

Attawhidi acredita 

que 

a ver-

dadeira amizade requer semelhança de desejos, es-

colhas, 

prazeres 

e buscas, 

que 

constituem a semente

da ligação espiritual, oculta, ilimitada no tempo e

no espaço, e essa radicalização dos 

princípios 

aris-

totélicos aproxima-o da corrente mística do islã, o

sufismo 

(que 

o autor 

praticou), 

no 

qual 

se 

prega-

va 

"a 

união dos dois seres" 

[ittihád 

addatayn]. Tal

princípio 
é o mais elevado nível de correspondência

entre dois amigos sinceros, o seu início consistindo

no 

processo 
de reunião 

[tawahhud], que 

compre-

ende o duplo, e o seu final em unidade, 

que 
com-

preende 
o uno 

\jttihácT\. 

Para Attawhidi, ainda, a

amizade, 

quando 

dispõe de um terreno fértil e ade-

quado, 
eleva-se acima das injunções da matéria e,

com o tempo, adquire 

pureza 

espiritual e harmonia

que 
são fonte de toda felicidade, regozijo e alegria

na vida dos amigos.

Podem-se observar, entre os dois autores, 

por-

tanto, tendências 
quase 

opostas: Ibn Almuqaffa' não

podia 

abstrair a amizade do mundo, ao 

passo que

para 

Abu Hayyán Attawhidi ela somente se 

poderia

realizar abstraindo-o. Mas ambos, indiscutivelmen-

te, coincidiam na 

perquirição 
incessante daquilo

que 

deve constituir a felicidade 
dos seres humanos.
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Liberdade e literatura

Nelson Werneck Sodré

Por várias vezes tenho repetido 
que 

um dos tra-

ços 
mais destacados do 

período 

republicano de nossa

história é a sucessão de breves 
períodos 

de liberdade

- 

sempre relativa, é bom lembrar 

- 

e longos 

períodos

de arbítrio. Não tem cabimento a observação 
quanto

ao 

período 

monárquico 

porque 

bastaria a vigência do

regime escravista de trabalho 

para 

desqualificar a se-

melhança. A cultura brasileira acompanhou de 

perto

essa sucessividade antagônica embora a relação cau-

sal entre o regime 

político 

e a cultura seja complexa,

desmentindo influência direta e contemporânea do

regime sobre a cultura. Na verdade, essa relação cau-

sal existe sempre e deve ser considerada, relegado o

esquematismo a segundo 

plano.

Nosso 

propósito, 

nesta súmula de reminiscên-

cias 

particularmente 

ao 

quarto 

decênio do século,

os anos 1930, visa reconstituir, a breves traços, um

dos 

períodos 

de liberdade 

política 

e sua influência

na extraordinária floração cultural então desenvol-

vida. Separar, 
para 

fins de análise e discussão, na

continuidade histórica, determinado 

período 

é um

artifício meramente didático, destinado a lançar o

máximo de luz sobre o 

período 

apreciado, mas sem

esquecer 

que 

ele esteve, como não 

poderia 

deixar

de ser, inserido entre outros 

períodos, 

o 

que 

o an-

tecedeu e o 

que precedeu 

e teve, 

portanto, 

laços es-

treitos com ambos. No caso 

particular que 

é objeto

destas reminiscências, cumpre lembrar, desde logo,

o 

período 

de liberdade 
que 

se definiu, entre nós, no

fim do século XIX e nos anos iniciais do século XX.

Foi a fase, realmente, em 

que 

se sucederam aconte-

çimentos 
que 

abalaram 

profundamente 
a estrutura

política 

do nosso 
país, 

fase em 

que 

se desenvolve-

ram, com 
particular 

destaque, a campanha aboli-

cionista e a campanha republicana. A Abolição e a

República definiram o momento histórico em 

que 

o

Brasil removeu 

grande parte 

da arcaica estrutura

política profundamente 

ancorada no longo 

passado

colonial. A 

passagem 

de um 

período 

a outro foi 

por

isso tormentosa e, no balanço final, restaram ain-

da da velha estrutura 

poderosos 

elementos, alguns

ainda 

presentes 

em nossa sociedade.
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Tal acontecimento era 
pouco 

comum, 
já que 

é difícil ocorrerem doações feitas em vida 
pelo 

dono do acervo, 0 consagrado historia-

dor, 
professor 

e crítico literário só morreria 

- 

em 
janeiro 

de i 999, aos 87 anos 

- 

44 anos, 
portanto, 

depois da doação.
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Todo texto tem uma história, e não 
podia 

ser diferente com o artigo 

"Liberdade 

e literatura", de autoria de Nelson Werneck Sodré,

que 
a Revista do Livro 

publica 
agora, aqui, 

pela primeira 

vez. General de reserva, homem organizado e metódico, Sodré resolveu doar, em

1955, todo o seu arquivo 
pessoal 

à Biblioteca Nacional. Preocupava-se com a 
preservação 

dessa documentação 

pessoal, 

de 
que 

sempre

cuidara com tanto carinho, e era também era do seu desejo democratizá-la, abrindo-a 
para 

futuras consultas.

Nelson Werneck Sodré (à esquerda) com José Louzeiro e Darcy Ribeiro em manifestação política.

Arquivo NWS s/d.
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Seu 
presente 

à BN, feito de comum acordo com a filha e herdeira Olga, foi, sem dúvida alguma, 

generoso. 
A coleção doméstica

incluía, além de 188 livros, um total de mil 
peças 

avulsas, como cartas, crônicas, recortes, 

planos 
de aulas e conferências, documentos

de família, fotografias e inúmeros manuscritos inéditos.

Entre as cartas encontram-se várias 
que 

lhe foram enviadas 
por 

amigos e interlocutores famosos, como Graciliano Ramos, Fidel

Castro, Carlos Drummond de Andrade, Ferreira Gullar, Oliveira Vianna e Caio Prado Júnior. Havia também 

preciosidades 
de caráterpesso-

ai, como um ofício enviado ao comandante da Fortaleza de Santa Cruz, em 

que 
Sodré comunica estar 

preso 
há 50 dias sem saber a razão.

Há também o discurso 

pronunciado por 
ele ao tomar 

posse 
no Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, logo após ter saído do

cárcere, em 1964, e um ambicioso 
plano para 

a edição definitiva de todas as suas obras.

Após terem 

passado pelas 
mãos dos técnicos do Setor de Conservação da Biblioteca, esses documentos foram destinados à Divisão

de Manuscritos, acompanhados 

por 
uma listagem inserida em base de dados, visando a facilitar o acesso dos futuros 

pesquisadores.

Para surpresa dos bibliotecários, a 
procura pelo que passou 

a ser denominado Arquivo Nelson Werneck Sodré foi 
quase que 

imediata.

Uma vez disponibilizada a documentação, estudiosos de História 

passaram 
a 

procurá-la 
de imediato, dando especial atenção às crônicas

e aos artigos reunidos em fichários.

Segundo conta a bibliotecária Ana Lúcia Merege 
- 

que 
recentemente 

organizou uma exposição sobre o arquivo 

-, 

foram esses

pesquisadores que, 
logo nas 

primeiras 
consultas, tiveram o cuidado de alertar a instituição 

para 
incorreções na descrição de várias 

peças

do acervo. Conseqüentemente, 

por 

decisão de Vera Faillace, chefe da Divisão dos Manuscritos, os fichários foram refeitos e a descrição

dos 
papéis 

avulsos, do acervo fotográfico e da correspondência do historiador foi aprofundada. Com isso, foi criada uma nova base de

dados, 
que passou 

a contar com 804 registros.

A cuidadosa volta ao arquivo 
permitiu 

também uma maravilhosa 
descoberta: a do artigo manuscrito de Nelson Werneck Sodré

intitulado 

"Liberdade 

e literatura", totalmente inédito, datado de 22 de 

janeiro 
de 1996.

Ao escrevê-lo e enviá-lo ao então 

presidente 
da Biblioteca Nacional, 

Affonso Romano de Sant 

'Anna, 

pedindo que posteriormente

fosse incorporado ao arquivo doado, o historiador tinha 

por 
objetivo 

publicá-lo 
exatamente na Revista do Livro. Ele soubera 

que 
a revis-

ta estava 

para 
ser novamente editada, após um silêncio de cerca de 30 anos, e fazia 

questão 
de colaborar. 

"Liberdade 

e Literatura", 

po-

rém, acabou não vindo à luz nessa época. A retomada desta tradicional 

publicação 
só aconteceria bem mais tarde, em 

janeiro 
de 2002.

No ocaso de sua existência, o homem 

que 
estreou na vida intelectual do 

país 
com um 

grande 
livro sobre a literatura 

brasileira se

dispõe, neste texto, a analisar o surgimento de nossos 

primeiros 
romances de cunho nacionalista, na virada do século XIX 

para 
o XX, a

cargo do 
que 

chamou de Geração da Academia. Fala também da Semana de Arte Moderna e dos romances regionalistas 
escritos durante

o Estado Novo e no 
período 

da reabertura 

política 
de 45. É exatamente este texto 

que 
agora o Revista do Livro 

publica 
em 

primeiríssima

mão, atendendo finalmente ao desejo do autor. 
(Cecília Costa)
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Nos fins do século 

passado 

e iniciado o século

em 

que 

vivemos os últimos anos, a vida brasileira

foi sacudida 

por profundas 

transformações 

que 

mo-

tivaram apaixonados debates. A imprensa brasilei-

ra, 

que passava 

então da fase artesanal 

para 

a fase

industrial, refletiu bem esse 

quadro 

conturbado. O

clima de tormenta foi o sinal ostensivo, evidente,

de contraste com a 

placidez 

monótona e estreita

do longo 

período 

histórico 

que 

vai da Maioridade

à República. A vasta fazenda escravista mal admi-

nistrada 

que 

era o Brasil da época é, então, abalada

desde os alicerces coloniais e o 

país 

reingressa em

novo 

período 

histórico.

Acompanhando as mudanças em curso, na épo-

ca 
, 

a literatura brasileira começa a definir o traço

nacional. A fase anterior, 

que 

veio da etapa colo-

nial e atravessa a 

primeira 

metade do século XIX é

meramente 

preparatória. 

E a segunda metade 

que

assinala mudanças 

qualitativas 

de relevo. O 

que, 

an-

tes, não 

passava 

de literatura 

portuguesa 

feita no

Brasil, com o timbre inicial e 

pitoresco 

da valoriza-

ção 
da natureza, começa a afastar-se da norma me-

tropolitana e o voltar-se 

para 

terras especificamen-

te brasileiras. Foi José de Alencar, 

particularmente

com a criação do indianismo, 

que 
deu início a essa

autonomia 

que 

vem com certo retardo em relação à

autonomia 

política. 

O indianismo é a afirmação do

que 
é nacional em nós e evidencia, no esquecimento

da valorização do negro como elemento nacional

— 

impossível numa sociedade escravista 

— 

tanto a

ideologia do colonialismo, 
que gerou 

o 

preconceito

racial e, com ele, a noção da inferioridade do negro,

como da classe dominante brasileira, 

que 

importou

e ostentou essa deformação. O valor do indianismo

como valorização do nacional em nós, ressalta 

pelo

contraste em relação à ficção romântica dos 

perfis

de mulher, em 

que 
Alencar não revela originalidade

alguma, acompanhando 
os modelos franceses.

Na segunda metade do século XIX, crescem

no Brasil os traços 

que 

revelam o aparecimento de

relações capitalistas, ainda sufocados 

pela presença

e supremacia maciça de tudo aquilo 

que, 

ancorado

no 

período 

colonial, ostentava a 

presença 

dominan-

te de relações servis, nesse medievalismo tropical

negado 

por 

muitos 
— 

que 
compartilhava com o

escravismo, aqui, a definição da nossa sociedade.

Foi 

precisamente 

o crescimento 
das relações capi-

talistas aqui 

que gerou 

as 

grandes 
tormentas 

po-

líticas dos fins do século. Escravismo e monarquia

foram, realmente, elementos 
residuais do 

passado

a superar, incompatíveis com o avanço, ainda 

que

lento, das relações capitalistas. 
Relações 

que 

seriam

absolutamente incompatíveis 
com o escravismo no

trabalho e com o monarquismo 
na 

política. 

Nos

últimos lustros do século XIX, a remoção desses

obstáculos ao desenvolvimento 
brasileiro foi tarefa

essencial. Daí 

- 

após o episódio singular e fracas-

sado das iniciativas 

pioneiras 
e nacionais de Mauá

o 
desencadeamento das campanhas 

abolicionista

e republicana agitando o ambiente 

político. 

Cam-

panhas que 

triunfaram nos fins do século, deixando

a impressão 

- 

repetida 

pela 
história oficial, em sua

tranqüila superficialidade 

— 

de 

que 
chegaram à vi-

tória 

por 

acidente, 
quando, 

na verdade, 
ocuparam

o cenário tempestuoso 
por 

longo 
tempo e amadu-

receram 

progressivamente 

nos atos finais. Os mo-

mentos finais é 
que permitem 

na rapidez em 

que

ocorrem 

— 

resultado, no fim de contas, de longas e

tempestuosas campanhas 

- 

a idéia de subitaneidade

e até de acidentalidade, 
numa historiografia 

que 

se

ocupa apenas dos fatos e omite os 

processos.
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geração 

da Academia

Nos últimos anos do século XIX, as letras bra-

sileiras conhecem seus melhores momentos. 
E a

fase em 
que 

o cenário é ocupado 

pela 

"geração 

da

Academia", isto é, o 

grupo 

de escritores 
que, 

encon-

trando-se habitualmente na redação de uma revista

literária, decidiu fundar a Academia Brasileira 
de

Letras. A imprensa da época concedia espaço am-

pio 

às letras e assinalava a mudança 
que pode 

ser

constatada 

por 

uma comparação de exemplares 
do

Correio Mercantil, o 

jornal 

em 

que 

escreveu José de

Alencar, e a Gazeta de Notícias, 

jornal 

em 
que 

es-

creveram as 

grandes 

figuras de 

"geração 

da Aca-

demia". A comparação 

permitiria 

distinguir bem as

diferenças ligadas ao 

processo 

histórico a ainda a

constatação de 

que, 

nos meados do século, as letras

conheciam individualidades, como Alencar, e no fim

do século elas conheciam 

grupos, 

isto é, 

já 

agremia-

vam interessados em cultivá-las e até em organizar

uma instituição destinada a 

protegê-las.

A 

"geração 

da Academia" foi, realmente, 
aquela

que 

assinalou o avanço das letras brasileiras, 
numa

época fecunda 

— 

a mais fecunda 

que 

o Brasil conhe-

ceu antes daquela 

que 

é objeto específico desta aná-

lise 

— 

a dos anos 1930. Uma consulta, 

que 

é 

possível

fazer na Biblioteca Nacional, aos 

jornais 

e revistas

da fase em 
que pontificou 

a 

"geração 

da Academia",

permitirá 

constatar como a atividade literária tinha

importância e destaque na época. 

Quando 

a Gazeta

de Notícias declinou, o espaço foi ocupado 

pelo 

Cor-

reio da Manhã, 
que 

nasceu com o século XX e foi

o 

jornal por 

excelência do 

período 

republicano. A

importância dos homens de letras na redação desse

jornal 

foi tanta 
que 

motivou, depois, um romance

de Lima Barreto, o lsaías Caminha, em 

que 

essa 

ga-

leria aparece em traços caricaturais. A 

"geração 

da

Academia", nessa época, começava a 

perder pres-

tígio. Mas nos fins do século XIX, 

propagando-se

nos 

primeiros 

lustros do século XX, ela deixou um

profundo 

sulco na área das letras. Foi uma época

cheia de contrastes a sua época: de um lado, esbo-

ça 
os traços de uma literatura brasileira autônoma;

de outro lado, apresenta remanescentes do 

passado,

particularmente 

um fundo traço de alienação. E in-

teressante lembrar 

que 

os 

jornais, 

na época, tinham,

obrigatoriamente, uma seção de consultas 

gramati-

cais e uma seção de consultas históricas.

Na 

primeira, 

discutia-se, ferozmente, a coloca-

ção 
de 

pronomes; 
na segunda, 

questões profundas,

como saber se o Brasil foi descoberto 

por 

acaso ou

de 

propósito. 

Naquela, o mais destacado 

jornal 

im-

portou 

um 

gramático português, 

Cândido Figueire-

do, 

para pontificar. 
Nesta, o destaque coube a Capis-

trano de Abreu e a criaturas do tipo de Assis Cintra,

para quem 
a História não 

passava 

de anedotário.

Mas é interessante não esquecer 
que 

foi então 

que

começou aqui a crítica literária, com Araripe Júnior,

Sílvio Romero e José Veríssimo. Os dois últimos es-

creveram, também, a história da nossa literatura.

Romero, 

polemista 
áspero, está mais esquecido do

que 

Veríssimo, cujos 

julgamentos 

eram 

quase 

sem-

pre justos, 

inteligentes e corretos. Na 

poesia 

é 

que

a época marcou mais nitidamente a sua 

presença;

ao lado de excelentes 

poetas, 

como Raimundo Cor-

rêa, figurava a controvérsia alienante entre clássi-

cos, 

parnasianos 
e simbolistas, imitando, ainda 

que

palidamente, 

o clima 

parisiense. 

Como a 

própria

Academia, enquanto instituição, imitaria a sua con-

gênere 

francesa: se lá eram 
quarenta 

os 

"imortais",

aqui não se deixaria 

por 

menos. O contraste, 

pois,

entre, o relevante e o fútil era ostensivo. Mas foi

essa 

"geração 

da Academia" 

que produziu 

Macha-

do de Assis e, assim, 

ganhou 

o nível extraordinário

da universalidade, em termos 

qualitativos. 

Para não
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esquecer uma obra original sob muitos títulos, 

que puscular 
que 

o Níodernismo 

procura 

romper, des-

foi O Ateneu, de Raul Pompéia. A singularidade re- de a Semana de Arte Moderna, em 1922, com mais

sidiu no 

prestigio 

literário de um não-escritor, Rui ruído do 

que 
importância, com 

prestígio 

mantido

Barbosa, 

gloria 

nacional, unanimidade nacional, no 

palco pela 

militancia de alguns de seus 

próceres.

cuja dimensão, nas letras, ficaria 

gravada 

na Répli- Mas cuja desimportância, 
hoje, não merece 

qual-

ca, uma 

proeza 

de saber 

gramatical que 

definiu 

po- quer 
dúvida. Porque, na verdade, o Modernismo,

lêmica 

que 

em muito retratava a época 
, 

com os seus movimento amplo de mudança foi muito impor-

contrastes e 

particularmente 

com a sua noção do tante. Mas, nele, a celebrada Semana não 

passou 

de

que 
seria o saber. E interessante não esquecer 

que episódio 
menor,

a essa 

geração pertenceu 

Euclides da Cunha, uma

singularidade, sob alguns aspectos, e uma espécie ^ ÇôrâÇâO 

d© 30

de tipicidade, sob outros, como o uso imoderado de 

Feito esse retrospecto 

para 
efeito de compara-

vocábulos 

pouco 

freqüentes na 

pena 

dos escritores. Çao 

aPenas> cumpre analisar aquilo 

que 
é objeto des-

Deformação 

que 

acabaria levada às últimas conse- 

ensai° de interpretação, 
com seriação simples, de

qüências por 

outro representante dos últimos tem- remmiscencia: 

a fase criadora 

que 
ocorreu na 

quar-

pos 

dessa 

geração 

brilhante: Coelho Neto, consa- ta 

década do século, os anos 30. Para introdução do

grado 

como 

"príncipe 

dos 

prosadores 
brasileiros", assunto, 

cumpre, como sempre, reconstituir a etapa

outra amostra da superficialidade e da futilidade da histórica 
que 

emoldurou o 

quadro 
literário,

escala de valores vigentes na época. O fato é 

que, 

Brasil 

— 

pátria, 

agora, de economistas alie-

apesar dos 

pesares, 

a literatura brasileira, a rigor, nados, 

hóspedes de sua terra natal 
— 

não foi estu-

começa com a chamada 

"geração 

da Academia". dado 

ainda o fenômeno de transferência 
à nossa

Para os historiadores, depois da Primeira Guer- economia 

dos efeitos das crises 
cíclicas do capita-

ra Mundial é 

que 

começa realmente o século XX. lismo. 

Há uma exceção, a da crise de 1929 

que pela

O divisor serve também 

para 

o Brasil e 

particu- sua 

amplitude e 

piofundidade 
abalou o mundo. No

larmente 

para 

as letras brasileiras. Antes desse Brasil, 

seus eleitos foram imensos. 
Aqui, realmente,

marco, realmente, desaparecem da cena, aqui, as ° 

abalo f°' catastrófico: a estrutura 
econômica 

— 

e,

figuras culminantes: Machado de Assis e Euclides depois, 

a estrutura 

política 

— 

sofreram 
aqui mudan-

da Cunha. Tem início, então, numa espécie de fase ?as 

de cuja 

gravidade 

nos damos 
conta 

pelos 

efei-

intervalar, 

plana, 

chata, fase estéril, em 

que 

surgem ':os 

e 

Pe^a 

seqüência deles. No Brasil, a crise afetou

154 valores 
isolados, mas as letras, em conjunto, estão precisamente 

o 

que 

tínhamos de mais característico

apagadas. É a fase intervalar rompida 

por 

uns 

pou- ~ 

e 

Por 

^sso mesmo supostamente 
estável e eterno

cos instantes, felizes, rompendo a custo a 

penumbra ~ 

a 

predominância 

absoluta da 

produção 
agrícola

de mediocridade 

geral. 

Nessa fase, surge Monteiro ^e 

exportação no conjunto da estrutura 
econômica.

Lobato, cuja estréia, com os contos de Urupês, 

pro- Quando 

a crise dessa estrutura 
agroexportadora

voca admiração. Ao mesmo tempo 

que 
um valor au- assume, 

como reflexo da crise 

geral 
do capitalismo,

revjsta do têntico, 

Lima Barreto, mourejando na obscuridade, aspectos 

de extrema 
gravidade, 

seus reflexos na

LIVRO nao 
alcança a estima 

que 
merece. É essa fase cre- area P°lítica 

se denunciam rapidamente 
e o Brasil
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muda radicalmente de fisionomia. Na classe do-

minante, 

que 

vinha apurando 

progressivamente 

o

seu 

papel 

hegemônico, definido como domínio das

oligarquias, opera-se, no declínio da economia ca-

feeira, uma transformação 

que 

logo se define em

acontecimentos tormentosos.

A exaustão do modelo 

político 

vinha sendo dis-

farçada, na medida do 

possível, pela 

conciliação de

interesses regionais e até estaduais, configurada na

sucessão mansa e 

pacífica 

de 

presidentes paulistas

e mineiros, todos estreitamente ligados à economia

cafeeira e definidos nos 

"Pê-erres", 

isso é, os Par-

tidos Republicanos dos estados, 

gestores 

únicos e

onipotentes do aparelho de Estado, 
que proviam

com os seus seguidores, recrutados nos clãs fami-

liares de cada estado federado. As crises da Repíí-

blica oligárquica, os vários momentos em 

que 

a sua

dominação exigia negociação e compromissos 

para

seu 

prosseguimento, 

ocorriam 

por 

ocasião das su-

cessões 

presidenciais. 
Fora disso, tudo corria mansa

e 

pacificamente 
e a classe dominante não duvidava

da eternidade dessa forma singular de apropriação

de um 

país por pequeno 

e sólido número de 

"re-

presentantes 

do 

povo". 

As eleições, as majoritárias

como as 

proporcionais 

eram farsas, ostensivamente

apresentadas em 

pleitos 

adrede combinados, com o

bolo 

previamente 

repartido. Ora, foi essa simulação

de democracia, vigente desde Campos Sales, 

que

teve de enfrentar a tempestade desencadeada 

pela

crise de 1929. Logo se verificou 

que, 

abalados os

seus alicerces, não tinha condições 

para 

continuar

em sua mansa dominação.

Claro 

que 

isso não aconteceu de repente. Antes,

pelo 

contrário, teve 

prenúncios. 

Nada acontece su-

bitamente na história, como só não sabem os 

que 
a

aprendem 

— 

e ensinam 

- 

em nossos colégios e até

nas universidades. Os 

preliminares, 

aqui, começa-

ram a se manifestar na terceira década do século, os

anos 1920. A sucessão 

presidencial 

de 1922 foi tem-

pestuosamente 

saudada 

pelos 

combates do Forte de

Copacabana e, em 1924, a capital 

paulista 

teve de

ser bombardeada 

porque 

nela haviam se levantado

militares revoltados com a tranqüila desenvoltura

com 

que 

a 

política 

dominante abusava de seu 

poder.

O tenentismo, manifestação típica da insatisfação 

-

ou da revolta 
- 

da classe média, constituiria eviden-

te sinal de alarme, 

prevenindo que 
a dominação dos

donos do 

país 

era sofrida com ressentimento e 

que

os 

problemas 
fundamentais do Brasil demandavam

anos, 

para 
uma solução, mais do 

que 
mudanças de

fachada. Os anos 

que 

decorrem entre 1922 e 1929,

realmente, assistem à 

preparação 

daquilo 

que 

vinha

sendo 

protelado praticamente 
desde o início do sé-

culo. Mas foi, sem dúvida, a crise de 1929 

que gerou

os acontecimentos 

que 

acabaram 

por 

levar à 

queda

o regime oligárquico vigente.

No nível superficial dos fatos foi, como se sabe,

uma crise 

política 

ligada ao 

problema 

da sucessão

presidencial. 
As duas tentativas de Rui Barbosa

para quebrar 
o maciço bloqueio do 

poder, 

destina-

das ambas ao fracasso, não foram alerta suficiente.

Pelo contrário: se aquela 

glória 

nacional, aquela

unanimidade nacional, não alcançava sucesso, nin-

guém 

mais alcançaria. Era um 

julgamento primário

em 

que 

sempre incide os 

que 
analisam os fenôme-

nos 

políticos pelos personagens 
e seu desempenho.

De 

qualquer 

forma, em 1929 e em 1930, o 

processo

histórico sofrerá uma singular 
aceleração em seu

ritmo. Como sabem os estudiosos, 
a História, entre

outros aspectos, dá relevo a dois fatores: a desigual-

dade no desenvolvimento 
e no ritmo. O 

primeiro

está ligado ao fato, 

que 
a realidade confirma, de

determinadas mudanças ocorrerem cedo em certos

regimes e 

países 

e ocorrerem tarde em outros regi-
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mes e 

países. 

O 

problema 

do ritmo se configura no

fato de 

que, 

em determinada fase, os fatos 
que 

si-

nalizam mudanças ocorrem lentamente, separados

por 

longos intervalos, enquanto, em outra fase os

fatos se sucedem rapidamente. Essa aceleração de

ritmo assinala, normalmente, mudanças 
qualitati-

vas. Acontece 
que, 

nos anos 1920 

— 

desde a eclosão

do tenentismo 

— 

os fatos 

que 

sinalizavam mudanças

no Brasil seguiam um ritmo relativamente lento. A

partir 

de 1929, e acentuadamente 
a 

partir 

de 1930,

o ritmo, aqui, sofreu aceleração 
que 

não escapava à

observação menos atenta. O Brasil iria entrar em

fase histórica nova.

O movimento 
político-militar 

que 

veio, depois

de intervalo relativamente 
curto, do surgimento ao

processo 

eleitoral em 
que 

as forças tradicionais, se-

gundo 

a velha norma, 

julgavam-se 

vitoriosas, foi,

realmente o acontecimento 
que 

funcionasse como

culminância 
e desaguadouro 

de um 

processo po-

lítico cujos traços não apareciam no 

palco 

e 
que,

aparentemente, 
repetia episódios antigos. O fato é

que, 

sob a aparência de rebelião militar, ocorria um

levantamento 
político 

cuja importância só a seqii-

ência das mudanças assinalaria. Convém lembrar

que 

outra fase de convulsão no Brasil, a da Regên-

cia, conhecera rebeliões militares, 
políticas 

e até

sociais muito 

graves, 

ameaças sérias à 

própria 

uni-

dade nacional. Tais movimentos, entretanto, foram

regionais, e seu alcance ficou 

por 

isso limitado. Em

1930, 

pela primeira 

vez em nossa História, ocorria

um movimento nacional. Não só 

porque 

ocorreu, si-

multaneamente, 
em várias áreas do 

país, 

engloban-

do o 

poder político 

em vários estados, mas 

porque,

principalmente, 

essencialmente, esses levantes obe-

deciam a determinada orientação única, tinham a

mesma finalidade. A conjugação deles, 
que 

deman-

dou menos de um mês, determinou mudança 
qua-

litativa de enorme significação. 
Pela 

primeira 

vez,

entre nós, era 

posto 

em 
questão 

o 

poder 

nacional.

O 

poder, 

no Brasil, mudava de conteúdo e de forma.

Começava 

- 

é importante refletir, embora isso seja

um truísmo 

- 

nova fase histórica no Brasil.

O nosso 

país 

conhece, então, um dos curtos 
pe-

ríodos de liberdade 
que, 

conforme advertimos, são

sempre separados 
por 

longos 

períodos 

de arbítrio.

Foi, certamente, o mais fecundo desses referidos

períodos, 

tão raros aqui. Como sabem os 
que 

vi-

veram aquela época 

— 

tive a sorte de vive-la 

—, 
o

Brasil atravessou, a 

partir 

da vitória do movimento

político-militar 

de 1930, uma fase tormentosa, em

que 

os riscos institucionais foram muito 

grandes.

As disputas foram violentas, em 

grau 

inédito aqui, e

os rumos 

pareceram, 

freqüentemente, ameaçadores.

A nau do Estado atravessa, então, sucessivas e in-

tensas tempestades e os 
quadros políticos 

sofreram

modificações 
profundas, 

refletindo as instabilidades

que 

se repetiam. A Constituição de 1934 não chega

a ser situada como asseguradora da tranqüilidade 
e

da firmeza em determinado rumo. Muito ao contrá-

rio, refletiu a turbulência e os desencontros da época.

Mas, na verdade, foi uma fase extraordinariamente

rica, 
quando, 

em razão da liberdade 

principalmente,

todos os 

problemas 

eram discutidos, sempre acalo-

radamente, as opiniões se chocavam, as correntes se

confrontavam, 
tudo era 

posto 

em 

questão. 

Períodos

assim são mal vistos 

pelas 

forças conservadoras e

reacionárias. 
Elas detestam, 

justamente, 

a discus-

são, o debate, a controvérsia. Detestam 

particular-

mente 
que 

sejam 
postos 

em 

questão 

dispositivos

geralmente 

consagrados 
por 

ela, dogmaticamente,

como eternos 
e verdadeiros, acima das dúvidas e

das contestações. 
O clima da época tinha todos os

traços daquilo 
que 

a reação convencionou conhecer

como 

"agitação", 

para 

cujo fim ela costuma apelar



para 

a violência: a repressão da censura, a repressão

policial, 

a repressão militar.

O breve 

período 

de liberdade atravessou de

1930 a 1935. Neste último ano, realmente, em no-

vembro, foi instalado o arbítrio conhecido como Es-

tado Novo, regime cujas mazelas foram objeto do

sarcasmo de Aporely: 

"Estado 

Novo é o estado a

que 

chegamos." O ironista, cujo 

jornal, 

A Manha,

foi característico do 

período 

de liberdade, consti-

tui, ainda hoje, 

preciosa 

fonte sobre aquela época

conturbada. O 

jornalista, 

vítima, então, de covar-

de agressão, criou a célebre legenda à sua 

porta:

"Entre 

sem bater." A 

partir 

de novembro de 1935,

com a eclosão da famigerada 

"intentona 

comunis-

ta", todos os resquícios de liberdade desaparece-

ram, todos os direitos foram violados. O Congres-

so acumpliciou-se com o Executivo, dócil a todas

as medidas repressivas 
que 

este tomava, e acabou

fechado, iniciando-se a ditadura militar exercida

por 

um civil, Getúlio Vargas 
que 

acompanhando a

onda, 

passou 

de 

presidente 

eleito a ditador. Imagi-

ne-se a situação se Vargas se recusasse encabeçar

o 

golpe: 

uma ditadura militar do tipo 

que 

Médici

tipificaria anos depois. Com a extinção da liberda-

de, encerrada 

pouco 

depois de um lustro em 
que 

foi

exercida, entraríamos no espesso túnel ditatorial e

o arbítrio voltou a reinar, agora com um capitoso

veneno: o anticomunismo 
que passou, 

até os nossos

dias, a 

pretender justificar 

o arbítrio. De sorte 

que

a 

quarta 

década do século, os anos 1930, conhece

uma divisão: de 30 a 35, ampla liberdade; a 

partir 

de

35, arbítrio absoluto. Essa diferença teria, como não

poderia 

deixar de acontecer, 
profundos 

reflexos no

campo da literatura brasileira. Em todos os campos,

naturalmente, mas é o das letras 

que 
nos ocupamos

nesta breve análise.
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Uma literatura nacional

Como as mudanças na História 

— 

e isso 

já 

foi

dito aqui 

— 

nunca aconteceram 

por 

acaso nem su-

bitamente, antes amadurecem 

para 

se definir com

clareza adiante, o 

período 

culminante das letras

brasileiras, nos anos 1930, foi antecipado 

por 

sinais

que 

denunciavam o esforço do novo 

para 

romper

as resistências do velho. Os 

primeiros 

sinais desse

complexo 

processo 

ancoram na fase 

que 

denomina-

mos intervalar 
— 

a 

que 

separa a fase da 

"Geração 

da

Academia" da fase 

que permite 

a ampla definição, no

Brasil, de uma literatura nacional, isto é, de uma li-

teratura 

que 

refletia a nossa cultura, com raízes nos

motivos 

populares 

- 

uma literatura autêntica, em

suma. Entre os referidos sinais estava tudo aquilo

que 

ficou conhecido como Modernismo, e 

que 

nada

tem a ver, na realidade, com a simples agitação 

pri-

mária da chamada Semana de Arte Moderna, ocor-

rida em São Paulo, em 1922. Uma análise 
que 

dis-

pensa 

a 

profundidade 

e 

pode 

ser aferida 

pelo 

exame

de autores e de obras aparecidas entre 1925 e 1930,

constata, com facilidade, 
que 

tudo aquilo 

que 

mere-

ce, realmente, o título de moderno, não tem ligação

com o 

que 

apareceu com a tabuleta de novo naque-

la Semana. Para só mencionar um exemplo: toda a

obra de Carlos Drummond de Andrade, o 

grande

renovador da 

poesia 

brasileira, aparece bem depois

da Semana tão celebrada e com características 

que

ela desconheceu. A 

principal 

delas, 

para 

não entrar

numa análise de textos, 

particularmente 
esse sen-

tido de eternidade 
que 

a toca, 

pelo 

menos desde A

rosa do 

povo, 

mas 

que já 

se 

prenuncia 

na estréia de

Alguma 

poesia.

A 

poesia 

dos 

participantes 
da Semana, hoje es-

tamos em condições de avaliar, foi 

pobre, 

algumas

vezes 

paupérrima, 

valendo apenas como reação,

ainda 

que primária, 

ao domínio de uma 

poesia 

fun-
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dada ainda 

— 

a da fase intervalar 

- 

nos sonetos com política, e de 

política 

de 

província, 

nos seus limites

chave de ouro. mais 
estreitos, não 

permitiu que 

o autor auferisse

Outro 

prenuncio 

da renovação autêntica esteve de imediato o 

proveito 

literário dessa consagra-

na criação da linguagem da imprensa, substituindo ção. Os romances 

posteriores 

de José Américo de

linguagem literária 
que 

a imprensa ainda cultivava, Almeida viriam comprovar 
que 

não existia nele a

e até admirava, antes. Nenhum 
jornalista poderia envergadura 

de um ficcionista, autor de obra du-

mais, naquela 
quadra 

renovadora, redigir um noti- radoura. A bagaceira, mesmo, 

pode 

hoje ser 

julgada

ciário de 

jornal 

nos termos antes admitidos como com mais frieza. Uma leitura atenta do livro mostra

literariamente dignos de estima. Paralelamente, 
ve- as suas deficiências, ausência, nele, de estrutura, a

rificava-se uma inversão 
que 

denunciava amadure- heterogeneidade 
do estilo, ainda sobrecarregado da

cimento: antes, o escritor estreava obrigatoriamen- herança 
romântica. Mas o fato é 

que 

A bagaceira,

te na 

poesia, 

a 

poesia 

era o caminho material 

para 

as com todas as suas imperfeições, constituiu o 

pre-

letras. Isso 

provinha 

da concepção 
canhestra de 

que núncio 

de renovação da ficção brasileira. Foi, sem

poesia 

era apenas o verso 

— 

e 
que 

coisa fácil. Sendo duvida 
um livro 

pioneiro.

fácil, 
própria 

do 

principiante. 

Agora, ao contrário, Um dos traços característicos da etapa então

e muito ao contrário, ninguém era mais obrigado atravessada 
pela 

literatura brasileira estava na

essa 
prova 

de admissão. Podia estrear abertamen- existência 
de crítica. Começara, na fase anterior,

te na ficção ou mesmo no ensaio. A 

partir 

de certo imitando, 
como outros aspectos, o 

que 

se 

passava

momento, o 

gênero 

ensaio, no momento editorial, na 
França. Até nisso fomos ligados a esse 

país 

e os

aparece como 
predominante. nossos 

homens cultos, não apenas os de letras, for-

Outro sinal da 

proximidade 

de uma fase nova maram-se 
com esse timbre 

gaulês. 

Singularmente,

nas letras brasileiras foi o aparecimento do romance a 
crítica aqui apreciava, em seu rigor 

gramatical,

de José Américo de Almeida, A bagaceira, em 1928. apontar 
galicismos 

nos textos literários. A crítica,

A repercussão desse romance na crítica literária à 
semelhança 

da francesa, era impressionista e isso

iria aparecer como outro sinal anunciador da reno- não 
significava 

identidade com a escola de 

pintura

vação. Pela 

primeira 

vez, realmente, um rodapé de que tomou esse titulo. Significava, muito simples-

crítica literária tinha o 

poder 

de consagrar, e consa- mente, que 

a critica divulgava suas impressões da

grar 

instantaneamente 
por 

si só, como fato isolado, leitura 
dos livros 

que 

lia. Essa crítica assumiria for-

o valor de um livro de estréia. Como é sabido, Alceu ma 
sistemática 

e seu modelo rotineiro era o roda-

Amoroso Lima, usando o 

pseudônimo 

de Tristão pé de 

jornal. 

Isso revela o espaço 

que 

a imprensa

de Athayde, em seu rodapé de crítica literária em concedia 
às letras e o 

grau 

de importância 

que 

lhe

Jornal, sob o título 

"Romancista 

ao norte", definiu dava. 
O crítico 

mais conhecido, exercendo 

por 

lon-

a importância do livro de José Américo de Almeida, gos anos o seu mister, era Alceu Amoroso Lima, de

editado na Paraíba, e mal editado. A consagração O Jornal, sob o 

pseudônimo 

de Tristão de Athayde.

foi imediata. A repercussão dessa crítica mostrou Seus 
julgamentos 

— 

pois 

se ti atava 

precisamente 

de

que 

o 

gênero 

tinha agora uma tarefa a cumprir, julgar 

- 

eram autônomos, 
sérios, fundamentado, à

LIVRO 

ocupava um espaço, tinha importância. A atividade falta de real método 
crítico, no conhecimento 

que
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tinha de letras, 

particularmente 

as francesas, sob tituiria homenagem 
suprema; outros 

pretendiam

cuja égide formara o seu espírito. Era uma cri- que a vaga fosse 

preenchida 

mas 

por personagem

tica do 

gosto, 

sé é 

que 

isso tem alguma significa- de 

grande 

evidência mas de 

poucas 

letras. Grieco

ção. 
O bom 

gosto 

derivaria das longas leituras. De desempatou. 
Era 

partidário 
do 

preenchimento 

da

qualquer 
forma, os rodapés de crítica de O Jornal vaga, mas dizia 

que 
a escolha do medalhão indicado

eram lidos e os seus 

juízos 

mereciam acatamento. conciliaria 
as divergências: ele ocuparia a vaga mas

Sua autonomia de 

pensamento 
era conhecida. Fi- não a 

preencheria. 
Tiradas assim davam a Grieco

cou comprovada 

quando 
foi severo no 

julgamento grande 
notoriedade. 

Era mais temido do 

que 

res-

do romance 

que 
Graça Aranha 

publicou 

após o seu peitado, mas a verdade é 

que 

os seus 

julgamentos

rompimento com a Academia Brasileira de Letras, revelaram 
conhecimento 

invulgar da crítica e uma

Alceu, 

que 

acompanhara e aplaudira esse 

gesto, 

fez independência 
indesmentida. As obras de Grieco

restrições claras ao romance e isso lhe deve ter eus- foram muito divulgadas na época. Como os volumes

tado 

grande 

constrangimento. Nos seus últimos em 

que 
Alceu reuniu os seus rodapés, não são mais

tempos de crítica, Tristão de Athayde viu declinar lidas. 
É 

pena. 
As novas 

gerações 

não 

podem 
avaliar

o seu 

prestígio. 

Sua insistência em considerar Jack- quanto 
Grieco foi importante, em sua época,

son de Figueiredo excelente romancista 

- 

quando 
O traço mais eminente da literatura brasilei-

o contrário era fácil de ver 

- 

contribuiu muito 

para ra 
na época consistiu na criação, ao lado de obras

isso. Dizendo 

"adeus 

à disponibilidade" 

- 

título de nacionais 
autênticas, do 

público 

necessário 

para 

a

um rodapé em tom confessional 

- 

mostraria 
que 

ele existência 
delas. Até então, a verdade é 

que 
o es-

mesmo começava agora a descrer da importância da critor 
brasileiro não tinha 

público. 
Aqueles 

que

crítica de letras. o 
constituíram, 

liam em francês. A criação de um

Outro crítico 

que 

merecia respeito era Agripino público interessado nos autores brasileiros, capaz

Grieco. Homem de vasto conhecimento literário, de 

prestigiá-los, 
de os ler, e de ampliar o interesse

bom 

gosto 

e 

- 

virtude 

que 
o caracterizaria 

- 

espíri- que 

passaram 
a despertar, assinalava uma mudan-

to ferino, Grieco, 

que passava 

da Gazeta de Notícias ça 

qualitativa 
importante. Essa mudança, marca do

a O Jornal, exerceu aqui uma tarefa saneadora 

para nível 

de amadurecimento 

que 
atingimos, 

começou,

o exercício da 

qual 

dispunha de todas as 

qualida- se 

é 

que 
alguma cousa 

pode 

ser aceita como marco

des. Ele não concedia reverência alguma aos valores inaugural, com o aparecimento 
de Menino de enge-

consagrados e 

particularmente 
aos acadêmicos. Era nho, de um desconhecido 

José Lins do Rego. O Jor-

uma delícia 

para 

o espírito, realmente, ler as demo- nal do Brasil era fraco na área literária. Tinha um

lidoras críticas de Grieco aos medalhões do tempo, crítico, é verdade, mas esse crítico era Osório Du-

Um dos livros em 

que 

reuniu seus trabalhos críti- que Estrada 

- 

autor da letra do Hino Nacional 

por

cos 

— 

Vivos e mortos 

- 

teve o cuidado de informar, coincidência. Mas Osório 
era simples noticiarista,

"Os 

mortos muitas vezes estão mais vivos do 

que sem 

nenhuma capacidade 

para 

a crítica. Em outro

os vivos." 

Quando 

Rui Barbosa faleceu, surgiu aqui lugar, nesse 

jornal, 
João 

Ribeiro escrevia um 

pouco

curiosa controvérsia: uns 

queriam que 

a sua vaga na de 

prosa 

- 

a melhor 

prosa que 

o Brasil conhece-

Academia não fosse 

pieenchida 

e o vazio dela cons- na, na época. Pois João Ribeiro, 

que 

não fazia cri- j 
j ^/"p
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tica como hábito, destacou a 

qualidade 

do romance sagem 

paraibana 

da lavoura da cana e do engenho,

recém-lançado e, aliás, lançado às custas do autor, fincada na tradição histórica e constituindo o 

pano

Foi a consagração, 

pois 

a autoridade de João Ribei- de fundo da vida regional. Certamente, da obra de

ro era reconhecida em muitas áreas. Acontece 
que José 

Lins do Rego, ficará o 

que 

ele trouxe da me-

chegara de São Paulo, no momento 

— 

logo depois mória 

para 

a revelação literária. Fora desse 

quadro,

do fim da chamada Revolução Constitucionalista 

—, sua 

obra é menor. Curiosamente, depois de várias

um antigo vendedor de livros, empregado na 

pau- tentativas para 

fugir ao tema 

predileto 

— 

o tema em

listana livraria Garraux, 
que 

comprara a biblioteca que se tornou mestre, a ele voltaria, em Fogo mor-

de Alfredo Pujol e com ela constituíra uma livraria to, e logo o nível 

qualitativo 
de sua criação ascende

no Rio. O audacioso rapaz, afilhado de Altino Aran- violentamente.

tes, destacada figura da 

política paulista, 

decidiu Os ficcionistas 

que 
então surgiram e ocupa-

que 

seria mais do 

que 

livreiro. 

Queria 

ser editor e, ram com evidência o cenário das letras, no Brasil,

para 

começar 

— 

fez ao autor de Menino de engenho tinham alguns traços comuns. Os 

primeiros 

deles,

uma 

proposta 

irrecusável: reeditaria esse romance com destaque, estavam no teor de libelo 
que 

essas

e contrataria desde logo outro 
que 

o romancista es- narrativas contêm e 

que 

lhes dá força. Eles 

partici-

crevesse, 
pagando 

adiantado os direitos autorais. pam, contando histórias, da vida de sua 

gente. 

Eles

novel editor 

já 

lançara, como ato inaugural de sua conheciam essa vida 

— 

essa era a vida deles mesmos,

atitude, um livro de 

psicanálise, 

o de J. Ralph, e ago- De acordo com a capacidade artística de cada um,

ra 

pretendia 

editar autores brasileiros. Foi o 

que 

fez, essa vida é revelada, em termos de narração lite-

realmente, alinhando-se, então, numa 

galeria 

ilus- rária, melhor ou 

pior 

— 

mas está sempre 

presente,

tre 

que 

começou com Garnier, 

passou pelo 

Alves Não é um cenário de 

papel pintado. 
É uma 

paisagem

por 

Monteiro Lobato e 

que, 

depois de José Olympio humana, 
plena 

da dor, do sofrimento e ainda do 

pro-

- 

porque 

era esse o nome do audacioso 

protegido testo 

dos abandonados. Em alguns desses narrado-

de Altino Arantes 

- 

chegaria, em nossos dias, a um res, 
predominará, 

aqui e ali, o disfarce do 

pitores-

Ênio Silveira, recentemente falecido e certamente co, mas a essência é a revelação do real. A força da

maior editor brasileiro desta triste época. narrativa, 
nesses ficcionistas, absorve as energias

Na verdade, José Lins do Rego começou a se fir- e a capacidade dos autores. Por isso mesmo, ainda

mar como uma espécie de memorialista da ficção, que ficcionistas 
dignos de estima, não são 

grandes

mas a nota mais forte dessa nova música estava no escritores. 
Em uns 

poucos, 
o 

primarismo 

da arte

fato de 

que 

o seu assunto era o Brasil. E esse 

passou literária 

é indisfarçável. Mas o 

que 
escrevem tem

a ser o assunto dos outros ficcionistas 
que, 

em se- sempre interesse, 
ainda 

que 
a 

qualidade 
fique rele-

guida, 

enriqueceram o nosso 

patrimônio 

literário. gada ao nível dos simples contadores de histórias,

coincidência residia em 

que 

eram todos nordestinos Na relativamente 
numerosa 

galeria 
dos 

que 

surgem

e refletiam, em suas obras, o drama das 

populações então para 

as letras, há um, entretanto, 

que 

é di-

pobres 

do Nordeste, sempre flagelada e sempre ferente dos demais. E Graciliano 
Ramos. Seus ro-

esquecida. José Lins soube reconstituir aquilo 
que mances 

são reconstituições literárias da 

paisagem

LIVRO estava 

escondido em sua memória 

profunda 

— 

a 

pai- humana 

nordestina. 
Sem concessões 

ao 

pitoresco,
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entretanto. Sem descaídas 

— 

que 

o teor libelista 

jus-

tificaria 
- 

para 

o 

predomínio 

do adjetivo. A força

está no assunto mesmo e na fidelidade com 

que 

é

posto 

em linguagem literária. O romancista sabe

extrair o essencial do 

quadro, 

sem exagero, sem

nota destoante, ainda 

para 

o realce. Acontece 

que,

enquanto os outros são bons contadores de histó-

rias 

— 

que 

viveram, a 

que 

assistiram, 
que 

ouviram,

que 

leram 

— 

mas 

pouco 

mais do 
que 

isso, Gracilia-

no Ramos é 

principalmente 

um escritor, um mestre

do seu ofício, cujo exercício, nele, é sempre 

penoso

e difícil. Os demais, ao longo do tempo, fenecerão.

Ele 

permanecerá. 
A sua obra é o maior testemu-

nho sobre o 

povo 
brasileiro e a sua época. Ela é,

como isso, a única 

que, qualitativamente, 

está acima

das outras. É uma obra literária cujo teor regional

ganha 

universalidade. E obra do seu tempo, 

para

todos os tempos.

Nelson Werneck Sodré, 

professor, 
crítico e historiador

consagrado, nasceu em abril de 1911, no Rio de

Janeiro, e morreu em 1999, em Itu, São Paulo,

deixando obras importantes como História da

literatura Brasileira, Formação histórica do Brasil e

História da imprensa no Brasil.
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A ação de fernão remete apenas ao texto escrito.

Lemos o 

que 

a fachada de um edifício nos diz, ou o

que 

uma ruína nos sugere. Também lemos a 

paisa-

gem. 

Os astrônomos lêem o espectro luminoso de

uma estrela a milhões de anos-luz e falam de sua

composição física. Os meteorologistas traduzem o

que 

os ventos ou as nuvens enunciam e será confir-

mado na forma de fenômenos meteorológicos. Po-

demos ler os 

gestos 

de uma 

pessoa 

ou o seu olhar.

Durante séculos as 

pessoas 

liam imagens 

pintadas 

e

esculpidas, 

para 

entender o mundo no 

qual 

viviam.

Aliás, apesar da 

predominância 

das imagens na era

contemporânea 

- 

e de mencionar 

que 

uma imagem

vale mais 

que 

mil 

palavras 

— 

são 

poucos 

os indivídu-

os 

que 

sabem ler imagens. A razão? As 

pessoas 

hoje

não aprendem mais a ler imagens.

Ao longo do século XX, ocorreu um fenômeno

cultural interessante. A medida 

que 
as tecnologias

de 

geração 

da imagem 

por 

meios mecânicos e fí-

sicos avançavam 

— 

a fotografia, o cinema, os raios

X 

— 

os artistas 

plásticos 

foram abandonando a re-

presentação 
de suas emoções 

por 

meio de imagens

pintadas, 
desenhadas ou esculpidas. Foi o 

que 
fize-

ram Monet, Renoir, Seurat, Van Gogh, Cézanne,

Picasso, Braque, Kandinsky e centenas de muitos

outros 

que 
se seguiram. Entenderam 

que, 

sendo o

objetivo da arte dar expressão aos sentimentos, a

imagem 

que 

reproduzisse apenas a aparência de ob-

jetos 

e aspectos da natureza seria uma informação

limitadora. Hoje, os médicos se valem de imagens

obtidas com raios X, equipamentos de ressonância

magnética e ultrassom, além da 

própria 

observação

direta da aparência 
ou da cor do 

paciente, para 

fazer

diagnósticos. Mas, 

para 

conseguirem esse conheci-

mento, 

precisam primeiro 
aprender a ver, identifi-

car os males 

pela 

aparência física.

Costumo 
questionar 

quando 

alguns semiólogos

e teóricos da comunicação 
afirmam 

que 

vivemos na

era da imagem, 

porque 
convivemos com máquinas

e equipamentos 
geradores 

e transmissores de ima-

gens. 

No 

passado, quando 
não havia a escrita e as

limitações vocabulares eram maiores, a imagem era
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mais usada 
que 

a escrita. O 

papa 

Gregório Magno

chegou a 

justificar 

o uso da imagem 

pelos primeiros

cristãos, 
quando 

apareceram os iconoclastas, argu-

mentando 
que 

as imagens representavam a escrita

para 

os analfabetos. Isso é, se todas as 

pessoas 

sou-

bessem ler, as imagens 

- 

condenadas no segundo

mandamento do decálogo de Moisés, como lembra-

ria Lutero mais tarde 

- 

poderiam 

ser evitadas. Mas,

como os cristãos 

precisavam 

levar a mensagem de

Cristo a 

populações 

analfabetas, a solução era ado-

tar as imagens, como faziam os romanos 

pagãos. 

Foi

com base em argumentos como esse, de São Grego-

rio, 

que 

os defensores do uso da imagem no culto

cristão dobraram os iconoclastas.

Desde os últimos avanços das tecnologias da

reprodução do texto escrito, o 
que 

começou com

Gutenberg, o 

prestígio 

das imagens, ou das repre-

sentações de idéias e conceitos com o uso das ima-

gens, 

vem caindo. À medida 

que 

as tecnologias de

reprodução da imagem se aperfeiçoam 

- 

a fotogra-

fia, o cinema e, mais recentemente, a televisão e as

imagens 

geradas 

em meio digital 

— 

vem diminuin-

do o interesse do 

público por 

interpretar imagens.

As 

pessoas 

se dão 

por 

satisfeitas com o resultado;

não há mistério, não há o 

que 

interpretar, está tudo

"dito" 

na imagem... A afirmativa é falsa, mas o 

gran-

de 

público 

se dá 

por 

satisfeito.

A única forma de expressão humana ainda im-

pregnada 

de mistério, 
que 

exige do interlocutor al-

gum 

nível de interpretação, é a literatura, 
que, 

como

bem definiu Sartre, é sempre uma realidade ausente.

Por esse motivo, a cada dia mais distante do 

gran-

de 

público. 

A maioria dos leitores 
que 

freqüenta as

livrarias, em nossos dias, ao buscar livros 

para 

com-

prar, 

deseja o óbvio ou a fantasia inconseqüente.

Com isso, os livros mais vendidos são os 

que 

con-

tam histórias 

"edificantes", 

narrativas 
povoadas 

de

magos e sábios 
que 

oferecem conselhos e reflexões

que 

beiram a uma 

pretensa 

metafísica naif. Esse

tipo de literatura vende milhões de exemplares 
pelo

mundo inteiro e os autores estão ricos, com fortuna

feita com base nos livros vendidos.

Ler...

"A 

pólvora 

e a imprensa estão intimamente li-

gadas. 

Ambas chegaram ao Ocidente no auge do

gótico; 

ambas 

procedem 

do 

pensamento 

técnico

germânico 

e são meios supremos da tática fáusti-

ca, desejosa de 

produzir 

efeitos à distância", afirma

Oswald Spengler, em O declínio do Ocidente.

Spengler construiu um conceito conservador de

civilização; tão conservador 
quanto perigoso, 

ao as-

sociá-lo ao de hegemonia de uma raça. De 

qualquer

modo, não 

podemos 

negar 

que 

demonstrou com

clareza a importância do acesso ao conhecimento

e às tradições culturais consolidadas; acertou, 

pois

não basta saber ler, é 

preciso 

entender, e ler.

Mas 

por que 

ler, e o 
que 

ler? Afinal, 
quem 

lê

em nosso 
país 

onde tão 

poucos 

compram livros?

Ou melhor, 
quantas pessoas 

compram livros? Te-

mos 
quantas 

livrarias funcionando no 

país? 

Se não

se compram livros, 

porque 

não se 

pode 

ou 

por 

fal-

ta de livrarias, onde ler? Existem argumentos 
que

justificam 

o hábito da leitura. E, se buscarmos os

motivos 
práticos que 

levam as 

pessoas 

a ler, vamos

conseguir definir uma 

política para 

a leitura mais

pragmática 

e menos idealista do 

que 

as adotadas em

nosso 
país, 

atualmente.

Ler distingue os indivíduos na sociedade mo-

derna, isto é, naquela em 

que 

os indivíduos com-

partilham 

os benefícios 

políticos 

e os decorrentes

do sistema de 

produção. 

As mudanças iniciadas há

mais ou menos 200 anos, as bem conhecidas revolu-

ções 
burguesas 

- 

a tecnológica, 

que 

começa na In-
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glaterra, 

e a social e 

política, que 

eclode na América

do Norte e na França 

— 

ainda não encerraram os

seus ciclos. O 

processo 

revolucionário de 

produção,

inaugurado com a mecanização, no início do século

XVIII, e a trilogia 

"Liberdade, 

Igualdade, Fraterni-

dade", inspirada no ideal do liberalismo 
que 

ilumi-

nou a Revolução Francesa 

(1789), 

transformaram o

livro e o ato de ler num instrumento 
político. 

Co-

nhecer, estar informado, o 
que 

só era 

possível pela

leitura, 

passou 

a ser um meio 

para promover 

as mu-

danças sociais necessárias 
para 

se mudar a forma

de se viver.

Foi com a leitura 
que 

o Estado absoluto, 

que

imperou no Ancien Regime, foi liquidado. Embora

os 

princípios 

básicos dos direitos humanos não es-

tejam consolidados em todo mundo e a 

justiça 

so-

ciai ainda deixe a desejar, hoje não há mais nenhum

recanto do 

planeta que 

não tenha sido afetado, de

algum modo, 

pela 

cultura imposta 

pelas 

revoluções.

Informar e difundir o conhecimento acumulado

pela 

humanidade em seu 

processo 

civilizador era a

meta traçada 

pelos 

revolucionários 

— 

empresários e

políticos 

- 

do movimento modernizador dos sécu-

los XVIII e XIX. Foi esse espírito iluminista 
que 

de-

sembarcou no Brasil com a família real 

portuguesa,

quando, 

fugindo de Napoleão Bonaparte, bateu com

os costados no Rio de Janeiro; foi ele 

que 

motivou

o 

príncipe 

regente a trazer livros, tecnologias, cien-

tistas e artistas 

para 

a colônia e, ao fazê-lo, 

perder 

o

domínio sobre ela.

A escrita 

permitiu que 

os 

povos 

se organizas-

sem socialmente, 

que 

a 

produção 

e o consumo fos-

sem racionalmente administrados. Com a leitura,

inaugura-se a história dos 

povos politicamente 
in-

dependentes. O domínio da língua escrita 

permitiu

que 

as sociedades se organizassem, 
graças 

à refle-

xão e ao aperfeiçoamento das normas, 

que 
deixa-

ram de se 

pautar pela 

tradição oral. O registro 
pela

escrita viabiliza a vocação econômica do 

grupo 

e

organiza os 

produtores que 

dominam um tipo de

produção, 

consolidando técnicas, aperfeiçoando-as,

e criando assim o 

processo 

civilizatório. Enfim, fo-

ram os livros 

— 

e as leituras 

que 

deles se fizeram

— 

que possibilitaram 
a formação do conceito revo-

lucionário de individualidade e, de forma decisiva,

permitiram 
os avanços das ciências e tecnologias,

promovendo 
o 

que 
Max Weber chama de o desen-

cantamento do mundo. Perdemos a fantasia, o mis-

tério, o místico. Mas 

ganhamos 

em conhecimento e

capacidade de modelar a natureza em beneficio da

humanidade. Na ausência de leitores, teremos uma

sociedade atrofiada, 

que 

tende 

para 

o arcaísmo; 

que

fundamenta seus conhecimentos e argumentos nas

tradições. Indivíduos sem identidade; sem capacida-

de crítica ou nos 

quais 

a crítica é 

quase 

inexistente;

grupos que, 

embora dominem alguma tecnologia,

dominam 
apenas 

a de baixa competitividade.

Ler 

potencializa 

os indivíduos, tornando-os ca-

pazes 
de 

promover 

transformações sociais. E um

hábito 

que 

integra o indivíduo ao seu 

grupo 

lingii-

ístico. É 

prática que 

se impõe 

por 

si, revelada 

por

um intermediário 
que 

demonstra a importância da

leitura. Mas é um hábito unilateral, 

que 

só se fixa

se houver o interesse daquele 

que 

lê. E aí 

que 

se

encontra o desafio, 
pois 

o leitor busca, em textos,

as respostas 

para 

suas demandas imediatas. O leitor

espera encontrar esclarecimentos, temas 

que 

lhe ar-

rebatem a atenção.

Ler é buscar respostas 

para 

as 

questões que 

nos

afligem. O leitor nunca está só, 

pois 

o livro é um in-

terlocutor, uma companhia. Lendo, uma 

geração 

de

indivíduos modernos descobriu ser 

possível 

viver

experiências sensíveis, 

prazerosas. 
Nas novelas, ho-

mens e mulheres descobriram o amor e tornaram-
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se românticos. Isto é, 

passaram 

a ser marcados 

pelo

romance, nele se inspiram ou a ele se dedicam... Ler

influencia indivíduos mesmo 

já 

formados, 

pois 

os

transforma em agentes de mudanças em todos os

sentidos, inclusive mudanças de comportamentos

sociais. Devemos à 

prática 

da leitura o hedonismo

que passou 

a dominar a sociedade moderna, 

que

modificou radicalmente as relações afetivas entre

homens e mulheres no século XIX.

Não vamos nos esquecer 

que 

o amor entre ho-

mens e mulheres, até o século XIX, não 

passava 

de

referências lendárias; delírios fantasiosos de escri-

tores 

permissivos. 

Tudo muda 

quando 

as aventuras

amorosas 

passam 

a ser apresentadas em forma de

narrativa literária contemporânea; em cenários e

ruas conhecidas; histórias vividas 

por personagens

com tanto realismo, 

que pareciam possíveis 

de ser

vividas 

por quaisquer 

indivíduos. Foram os livros,

ou, mais 

precisamente, 

as leituras dos livros, 
que

moldaram a forma como vivemos. Nossos costumes,

hábitos, roupas, habitações, os objetos 

que 

usamos e

até a nossa identidade, devemos, de alguma forma,

a livros e leitores.

Deixado na forma de 

pintura 

nas 

paredes 

das

cavernas, esculpido ou 

pintado 

nos muros dos tem-

pios, 

em folhas de 

palmeira, 

lascas de bambu, cascas

de árvores, tijolos de argila, 

papiros, 

tabuinhas com

cera, 

pergaminhos 

e em 

papel, 

tudo é o livro em

suas diversas formas. Mas não é a forma, e, sim, a

atualidade da informação desses livros 

— 

que podem

se apresentar em rolos, códices, incunábulos, im-

pressos 

com tipos móveis ou em meio digital 

— 

que

vem conduzindo a humanidade. Não 

propriamente

o livro, mas o leitor. E ele 

quem 

se vale da idéia

e 

promove 

a mudança. Os valores éticos, 

políticos,

culturais, religiosos e as mudanças de relaciona-

mento nas sociedades modernas, assim como todas

as revoluções 

que 

a humanidade vem 

promovendo,

começaram nos livros. As sociedades iletradas 

pa-

ram no tempo, a despeito dos conhecimentos 

que

possam 

ter acumulado na sucessão das 

gerações.

Nos dois últimos séculos 

(XIX 

e XX) se leu e se

produziu 

mais conhecimento e informação do 

que

a espécie humana 

produziu 

desde a invenção da es-

crita há 3.500 anos. E continua a 

produzir. 

A cada

década se imprimem mais livros do 

que 

os 

que 

fo-

ram 

produzidos 

nos últimos cinqüenta anos. Hoje,

quando 

as descobertas científicas nos surpreendem

todos os dias 

— 

e a cada seis meses as tecnologias se

renovam 

— 

essa revolução aparece na forma de texto

impresso. E o reflexo dessa escala na 

produção 

edi-

torial é exponencial: são milhares de novos títulos a

cada ano e tudo indica 

que 
o ritmo será mantido, a

produção 

de livros vai continuar crescendo.

Tristes trópicos...

Uma coisa 

que 

ainda não conseguimos entender

em nosso lamentável 

país 

é o 

que 

motiva as 

pessoas

a ler. Temos os amantes da leitura, apaixonados 

que

não conseguem viver sem a leitura de um clássico.

Temos também cientistas, estudiosos e 

professores

que, por 

razão de ofício, lêem. Mas são exceções. O

que 

leva os 

pobres 

mortais aos livros são as infor-

mações 
que 

ele, leitor, entende 

que 

lhe são necessá-

rias 

para que 

se inclua cultural e economicamente.

Outro motivo 
para procurar 

os livros 

— 

opção de

poucos 

em nosso 

país 

— 

é o lazer. 

Quando, 

no sécu-

lo XIX, a leitura foi democratizada, todos liam as

mesmas histórias nos folhetins e as discutiam em

todos os ambientes; os 

jornais que 

as veiculavam

eram aguardados e tinham as tiragens esgotadas,

as novelas eram lidas com o mesmo interesse com

que 

os telespectadores 
hoje acompanham as novelas
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transmitidas em nosso 

país 

no horário nobre das

televisões comerciais.

As campanhas 

para 

a formação de leitores, 

que

imaginam criar o hábito de leitura a 

partir 

de um de-

sejo incontrolável e idealizam os leitores como sen-

do indivíduos 

que 
buscam livros 

pelo prazer 

de ler

e nada mais, ainda não entenderam 

que 

este tipo de

leitor hoje é raro, 

para 

não dizer inexistente. As es-

tatísticas comprovam 

que 

os 

jovens, 

em sua maioria

absoluta, no Brasil, não lêem. Os universitários, 
que

deveriam ser 

profissionais 

da leitura, lêem apenas

o 

que 

lhes interessa. Comprovam essa afirmativa

as 

"pastas" 

dos 

professores 

no setor de reprografia

das universidades, em todo o 

país, 

onde é 

possível

encontrar os textos selecionados 

pelos professores,

que 

ficam disponíveis 

— 

geralmente 

os 

que 

serão co-

brados na avaliação 

— 

para que 

os alunos os copiem.

As campanhas 

promovidas pela 

Sociedade Brasilei-

ra de Direitos Reprográficos atestam a 

prática. 

Os

leitores brasileiros só lêem o essencial.

Os teóricos 

que 
defendem a leitura como uma

experiência 

prazerosa 

em si são remanescentes ro-

mânticos, 

que 

acham 

possível passar 

a experiência

da leitura 

que 

eles mesmos fazem 

para 

indivídu-

os desinteressados 

pelas questões que 

essa leitura

possa 

despertar. A existência de uma boa biblioteca

pode 

concorrer 

para 

o desenvolvimento intelectual

de uma determinada comunidade. De acordo com o

resultado divulgado, recentemente, 

pela 

imprensa,

do ranking das universidades brasileiras, cinco entre

as 

primeiras 

universidades listadas em Minas Gerais

estão instaladas em cidades 

que 
não têm livrarias;

todavia, todas 

possuem 

excelentes bibliotecas. Isso

me 

parece 

significativo. Mas são exceções, a maioria

das universidades não conta com boas bibliotecas; e,

se têm bibliotecas, essas são desatualizadas.

Criar o hábito da leitura é fundamental 

para 

a

inclusão social e 

para 

a criação de uma consciência

de cidadania, coisa 

que 

o brasileiro está muito dis-

tante ainda de ter, 

por 

falta de acesso à informação.

Acesso à leitura, 

portanto. 

Ler é a única forma de

dar aos indivíduos uma consciência crítica e social,

o 

que 

só o livro é capaz. Os estados modernos in-

vestem na educação formal 

por 

entender 

que 

a in-

capacidade de ler concorre 

para 

a exclusão social,

limita o desempenho do indivíduo no 

grupo 

e acaba

por 

refletir sobre a economia do lugar onde esse

indivíduo vive. Por isso investem em bibliotecas e

livrarias; usam os livros e os meios de comunicação

(jornais, 
revistas e internet) 

para 

incluí-los social-

mente e 

para 

fixá-los onde nascem. O investimen-

to se reflete nas instituições 

que 

têm compromisso

com o livro e a leitura: bibliotecas e livrarias.

Embora seja 

possível 

viver em sociedade mesmo

sendo analfabeto 

— 

e não são 

poucos 

os analfabetos

que 
interagem e se beneficiam das vantagens da co-

munidade da 
qual participam 

-, 

a 

qualidade 

de vida

destes é inferior à dos demais indivíduos alfabeti-

zados da sociedade. Nós, brasileiros, sabemos disto,

pois 
vivemos numa sociedade 

que 

se desenvolveu

com uma economia agro-pastoril, 

que 

até bem 

pou-

co tempo detinha mais de 70% de sua 

população

analfabeta. Essa 

população 

migrou 

para 

as metrô-

poles, que 

dependem de mão-de-obra 

qualificada.

Sem 

preparo 

e treinamento, são esses os trabalha-

dores 

que 

oferecem nas cidades os serviços básicos,

de manutenção 

- 

pedreiros, 
ladrilheiros, ajudantes

de obra, bombeiros e outros tipos de biscateiros 

-

que 

aprenderam na 

prática 
seus ofícios. São incapa-

zes de entender as instruções 
de um determinado

equipamento novo. O resultado 
desse desajuste cul-

tural é a baixa 

qualidade 
dos serviços 

que 

temos em

nossas cidades.

Paul Kurt, 

pensador 
berlinense independente,

167

REVtSTA DO

LIVRO

L



Por 
que 

se lê tão 
pouco 

no Brasil 
j 
Elmer Corrêa Barbosa 

|

168

REVISTA DO

LIVRO

escreveu um interessante artigo, 

já 

traduzido 

para

o 

português, 

sobre indivíduos 

que, 

apesar de anal-

fabetos, estão integrados socialmente e trabalham

(na 

sua Alemanha, evidentemente), sem depender

muito do domínio da leitura. Denis Diderot, em

sua Enciclopédia, observou 

que 

a civilização devia

muito às 

pessoas que, 
embora não conhecessem a

escrita, concorreram 

para 

melhorar a 

qualidade 

da

vida humana. Mas temos de convir 
que 

esses traba-

lhadores eram capazes de fazer, mas não de inovar.

No Brasil, também temos um débito com a 

popula-

ção 
analfabeta 

que, 

ao longo de 400 anos, construiu

a economia do 

país 

e 
que 

agora vive as agruras de

se incluir na sociedade moderna. Basta observar

nossos silvícolas em suas aldeias; ou nossos 

pobres,

que 

vivem em comunidades de baixa renda e 

que

dependem dos benefícios da civilização tecnológi-

ca e científica contemporânea 

- 

vacinas, assistência

médica, ajuda de custo, acesso aos meios de comuni-

cação, como rádio, telefone, televisão e até 

proteção

militar e defesa ambiental 

—, 

mas cuja contribuição

se resume à exibição de suas arcaicas formas de vi-

ver, 

que 

servem de objeto de estudos e ensaios an-

tropológicos.

O 

problema 

do índio e dos despossuídos é 

que

eles fazem 

parte 

da miséria brasileira. Indivíduos

que 

só despertam interesse 

pela 

forma curiosa como

vivem. Uma forma de viver 

que pode 

ser transfor-

mada em filme, artigo ou tese de doutorado, além

de servir de matéria 

para 

as 

primeiras páginas 

dos

jornais. 

Ou, como disse um antropólogo e indianis-

ta brasileiro, a manutenção da cultura tribal é in-

teressante 

para 

intelectuais estrangeiros 
que 

vêm

fazer 

piquenique 

no mato e colher informações sobre

a biodiversidade brasileira. Nossos nativos 

— 

quase

todos 

já 

mestiços 

— 

não trouxeram, não trazem e

dificilmente trarão 

qualquer 

contribuição 

para 

me-

lhorar a vida do 

grupo 

social em 

que 

se inserem.

Também me 

parece 

impossível 

que 

os indivíduos

urbanos desejem, honestamente, viver como vivem

nossos silvícolas em suas tribos.

Desde as revoluções do século XIX 

— 

a tecno-

lógica ou industrial e a 

política, 

na França 

— 

sabe-

se 

que 

só a leitura 

pode 

oferecer novas e maiores

oportunidades aos indivíduos de forma democráti-

ca. Sem domínio da leitura, os indivíduos não são

capazes de avaliar a 

pertinência 

de uma técnica ou

a razão de 

preservar 

uma determinada informação

oral herdada. Não foi 

por 

mero acaso 

que 

as 

pessoas

que 

dominavam a escrita e a leitura nas civilizações

antigas estavam ligadas ao 

poder. 

Afinal, a escrita

era o ato de união entre o mistério e a realidade: 

"no

princípio 

era o Verbo e o Verbo era Deus; e o Verbo

se fez carne e habitou entre nós". E esse o sentido

literal e único das religiões: estabelecer a ligação

entre o mistério e a realidade. Os cristãos souberam

explorar as 

"mensagens" 

orais deixadas 

por 

aquele

que 

os seguidores consideraram um Deus. Ele não

escreveu nada, mas se seus discursos não tivessem

sido transcritos e melhor trabalhados, 

possivelmen-

te o cristianismo não existisse.

Em nosso 

país, 

há uma relação estreita, e até

perversa, 

entre a falta de acesso ao livro 

— 

à infor-

mação 

qualificada 

— 

e a exclusão social, embora seja

surpreendente, entre nós, o número de indivíduos

analfabetos ou semi-alfabetizados em 

posições 

im-

portantes 

na estrutura social, alguns inclusive do-

nos de 

grandes 

fortunas, ou exercendo liderança

política 

e até religiosa. O sucesso de algumas reli-

giões 

cristãs de orientação 

pentecostal 
se deve, em

parte, 

aos nossos semi-analfabetos, 

que procuram

os templos das igrejas evangélicas em busca de uma

interpretação da 

palavra. 

Temos em nossa cultura

um livro sagrado, mas de difícil compreensão 

para
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uma 

população que, por 

falta de leitura sistemática, feituras 
e estados têm a resposta 

pronta: 

não temos

não consegue entender o 

que 

leu num 

parágrafo 

de leitores 

porque 

as 

pessoas 

não 

querem 

ler; ou então

duas linhas, 

quanto 
mais entender um sermão cons- se atribui a responsabilidade de se ler tão 

pouco 

aos

truído com metáforas de sociedades agro-pastoris editores, 

que 
fixam 

preços proibitivos 

ao assalaria-

que 

desapareceram há milhares de anos. do. Esses dois argumentos são falaciosos, mas ainda

É nas igrejas 

pentecostais que 

nossos semi-alfa- há outro: os responsáveis 

pelo 

baixo índice de lei-

betizados encontram os intérpretes 
que 

lhes reve- tura são os 

próprios 
excluídos da leitura, 

que 

não

larão os mistérios da 

palavra... 

Pastores, indivíduos lêem 

porque 

se recusam a ler. E 

pronto,

oportunistas, em sua maioria absoluta de baixa ou

mediana formação, espertos e inescrupulosos, fa-

O 

preço 

do livro

zem a exegese dos impenetráveis textos bíblicos. É 

Entre as razões 

por que 

o brasileiro não lê, a

surpreendente assisti-los 

pela 

televisão, ou ouvi-los mais 

forte é atribuída aos 

preços 

dos livros. O 

preço

pelo 

rádio. A indigência das interpretações e a for- Para 
muitos, o fator inibidor do hábito da leitura,

ma como manipulam essa 

gente 

ignorante compro- 

j1^as a realidade é outra 

quando 

se analisa as 

pes-

vam o mal 

que 

faz não saber ler e interpretar. São quisas 

e as estatísticas 

preparadas pelos 

editores

tão medíocres e manipuladores esses indivíduos, e 

livreiros, distribuídas 

pela 

Câmara Brasileira do

que 

deveriam ser 

proibidos 

de falar 

publicamente Livro. 

O número de compradores de livros vem

por 

uma 

questão 

de higiene. Os textos lidos são in- caindo 

de ano 

para 

ano e a 

queda 
nas vendas não se

terpretados literalmente. Não há especulação filo- explica pelo preço, 

mas 

porque 

o número de com-

sófica. Mas algo de bom acontece: essas interpreta- pradores 
está encolhendo, 

pois 

a classe média bra-

ções 
vêm concorrendo 

para que pessoas 

simples, no sileira 

está ficando menor. Não são muitos os com-

esforço de ascensão social, criem o hábito da leitura, pradores 

de material impresso 

(jornais, 

revistas e

É 

possível que, 

no futuro, 

já 

então munidos da capa- livros) 

no Brasil; devem ser 

quatro 

ou cinco milhões

cidade de ler e entendendo 

que 

a leitura implica em no 

maximo. A maioria da 

população 
não compra,

interpretar de forma não literal os textos, venham ^ão 
l116 

clueira ficar distante do livro, mas 

porque

a descobrir outros textos; 

passem para 

a literatura n^° 

entra em livrarias. E isso não acontece 
apenas

como lazer ou mesmo se motivem 

para 

ler textos poique 

as livrai ias são inexistentes 
em nossas cida-

técnicos ou científicos. É difícil, mas 

pode 

ser 
que ^es 

e 

Por 

^alta de dinheiro, 
mas, também, 

por 

falta

isto venha a acontecer, se esses 

"leitores" 

não se hábito 

de freqüentar livrarias 
nas cidades onde

tornarem fanáticos. elas 

existe111-

Mas 

por que 

se lê tão 

pouco 

em nosso 

país? Poucos 

brasileiros compram 
livros; também

Como 

pode 

um estudante entrar numa universida- poucos 

vão ao cinema, ao teatro ou a salas de con-

de sem ter lido um livro e sair dela sem ler um livro certos. 

Toda essa cultura 
de supra-estrutura é cara

inteiro? Há dez anos, a relação livro/habitante no e' 

assim como o lazer, não é um item 

que 

conste da

Brasil continua inalterada, 1,8 livros 

por 

habitante, cesta 

básica; e dinheiro 
não vem sobrando 

para 

a

ao ano, incluindo os livros didáticos. Os administra- classe 

média. Já sobrou no 

passado, quando 

em 

qua-

dores da educação e da cultura nos níveis das 

pre- se 

todas as cidades com mais de 10 mil habitantes 

LIVRO

169

:EV1STA DO



Por 
que 

se lê tão 
pouco 

no Brasil 
| 
Elraer Corrêa Barbosa

170

REVISTA DO

LIVRO

havia 

pelo 

menos um cinema e os livros chegavam

pelo 

reembolso 

postal, 

ou 

graças 

à venda 

porta 

a

porta. 

Monteiro Lobato, numa iniciativa 

pessoal,

criou a sua editora e a manteve com os livros ven-

didos 

pelo 

reembolso 

postal. 

A menina do narizinho

arrebitado chegou a merecer uma tiragem-recorde

de 50.500 exemplares, o 

que 

corresponderia na sua

época a 

quase 

1% da 

população 

brasileira. Mas este

tempo de aventuras empresariais 

passou. 

Os hábi-

tos dos brasileiros mudaram com a televisão.

O limite de 

gastos 

com 

produtos 

culturais é, no

máximo, a extravagância do aluguel de um vídeo

ou de um DVD na locadora mais 

próxima. 

Hoje, em

qualquer pequeno 

município brasileiro, existe uma

ou mais de uma locadora de vídeo e DVD. 

Quase

todas as residências brasileiras têm uma televisão,

embora muitas destas não tenham 

geladeira 

ou

mais de um cômodo. Nossa 

população 

adulta não

lê, mas vê televisão. E nossas crianças, certamente,

passam 

mais tempo diante de um aparelho de tele-

visão do 

que 

na escola. Não há informações se essa

pesquisa já 

foi feita no Brasil; mas, na Itália, onde

ela foi feita, o resultado surpreendeu às autoridades,

apesar de lá as crianças ficarem nas escolas mais

tempo do 

que 

nossas crianças 

permanecem 

nas es-

colas. Certamente teremos uma surpresa aqui tam-

bém se buscarmos saber 

quais 

filmes são os mais

procurados 

nas lojas de aluguel de DVD. Alugam-

se DVDs e fitas de vídeo, 

porque, 

em 

quase 

toda

cidade brasileira, existe uma locadora oferecendo

produção 

recente, 

que 

está no mercado, ou filmes

que 

se destacaram no 

passado, pela 

excelência da

produção 

ou 

por 

terem feito sucesso.

O 

público potencialmente 

leitor não lê 

porque 

o

livro não é oferecido, ou 

por 

não ter acesso a títu-

los e autores de interesse. A oferta não 

precisa 

ser

necessariamente 

para 

compra. Se o titulo ou autor

de interesse estivesse disponível na biblioteca local,

certamente o leitor iria à biblioteca 

para 

lê-lo. Mas,

como nossas bibliotecas 

públicas 

municipais não

têm acervos atualizados, atividades atraentes, não

têm leitores. Embora estejam relacionadas como

serviços municipais, as bibliotecas são agentes cul-

turais frios, distantes de 

qualquer 
interesse. Uma

ou outra biblioteca 

pública 

do interior 

pode 

ter uma

freqüência estimulante, mas a maioria delas conta

com o interesse de alguns 

poucos 

indivíduos. Não

existe no nosso 

país 

o hábito de ler, conseqüente-

mente o de ir às bibliotecas.

O índice de desenvolvimento de um 

país 

está

associado ao índice de leitura de sua 

população 

e

os últimos divulgados demonstram 

que 

nosso 

país

esta 

perdendo 

o momento ou a sua hora. Embora

esteja o Brasil hoje numa boa situação econômica

em relação a outros 

países 

em desenvolvimento 

—

nossas exportações de matérias-primas e 

produtos

agrícolas não beneficiados 

garantem 

o resultado

positivo 

- 

o take off não acontece; e não acontece

porque 

nos falta força de combustão 

para 

sair do

solo. Essa força deveria ser de indivíduos 

prepara-

dos, leitores informados. 

Que 

saibam ler e 

pensar,

em última análise. Não é uma 

questão 

de alfabeti-

zação, mas de 

pessoas que 

saibam ler e assimilar as

informações lidas. É sempre bom lembrar 

que 

as

informações 

que 

transformam estão impressas em

livros.

O 

problema 

do baixo índice de leitura no 

país

não se deve ao 

preço, 

mas à falta de bibliotecas, mais

precisamente 

de acervos atualizados 

que 

motivem

eventuais leitores a 

procurá-las. 
Nos EUA, na Sué-

cia, Dinamarca, Noruega e Holanda, onde a classe

média tem alto 

poder 

aquisitivo e há livrarias em

todas as cidades, o cidadão médio não compra todos

os livros 
que 

lê. Ele os lê nas bibliotecas 

públicas.
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Como o fazem também os 

portugueses, 

os espa-

nhóis e outros indivíduos de sociedades de 

padrão

econômico melhor 

que 

os brasileiros. Nesses 

países,

os cidadãos vão às bibliotecas 

porque 

lá encontrarão

livros 

que 
lhes interessa e sabem 

que 

os livros con-

correm 

para 

o seu aprimoramento individual e so-

ciai. Nas cidades brasileiras equipadas com bibliote-

cas, seus catálogos são fracos, desatualizados e não

diversificados. Além de não atenderem às demandas

e aos interesses dos indivíduos do lugar. Não ocorre

ao 

pequeno 

comerciante, ou agricultor de uma das

nossas cidades, ir à biblioteca 

para 

ampliar suas in-

formações sobre um de determinado 
problema que

surge no seu negócio ou trabalho, lendo um livro,

uma revista ou um 

jornal. 

Os freqüentadores de

nossas bibliotecas 

públicas 

são alguns estudantes

e 

professores; 

talvez em uma ou outra apareça um

pesquisador.

O argumento recorrente 

para justificar 

o baixo

índice de leitura do brasileiro é o 

preço 

do livro;

autoridades 

públicas 

também consideram o 

preço

como responsável 

por 

esse índice de leitura. E, 

para

justificar 

suas críticas, comparam o 

que 

se 

paga 

nos

EUA ou na França 

por 

um livro equivalente. Para

corrigir a deficiência no número de leitores, defen-

dem a adoção de uma lei 

que 

fixe o 

preço 

do livro,

a exemplo de leis 

já 

adotadas em 

países 

como a Es-

panha, 

França, Alemanha, Áustria e Holanda. Acre-

ditam 

que 

a medida 

por 

si disciplinará o mercado,

concorrendo 

para 

fazer cair o 

preço 

e aumentar a

oferta de títulos. O interessante é 

que 
o 

preço 

do

livro nos EUA nada tem a ver com uma legislação

que 

fixe o 

preço, porque 

esse 

país 

não adota uma

política 

de 

preço 

único. O 

que 

é determinante nos

EUA é a tiragem; 

primeiro, 

o cidadão médio norte

americano lê e, depois, lá, as bibliotecas compram

livros e, na montagem de seus acervos, buscam

atender à demanda de seus usuários, acompanhando

os lançamentos das editoras. Isso se deve à legisla-

ção 
norte-americana 

que garante 

o repasse, 

para 

as

bibliotecas 

públicas, 

de US$ 4 

por 

habitante, 

para

compra de livros. Esse dinheiro é 

que 

dá às bibliote-

cas americanas o 

prestígio que 
têm, além de expli-

car 

por que 

os EUA lideram a 

produção 

intelectual

acadêmica. Dominar a leitura é ter conhecimento e

influir na economia de um 

país 

e de uma época.

Há 

quem 
acredite 

que 

o formato ou acabamento

do livro 

poderá 

forçar a 

queda 

do 

preço. 

Esses de-

fendem o formato de bolso, 

pensando que 

essa mu-

dança, 

por 

si só, resolverá o 

problema. 
Pensam nas

edições européias e nas maciças tiragens de best-sel-

lers 

que promovem 
escritores e 

geram 

milhões 

para

as editoras americanas e inglesas. Talvez esses ana-

listas não 

percebam que 

somos culturas diferentes,

quanto 
ao hábito da leitura; também não conside-

ram o suporte, a 

qualidade 
do 

papel 

usado 

para 

im-

pressão 
dos livros de bolso nos 

países que 

os adota.

Nos EUA, como na Inglaterra e em alguns outros

países, 

o fato do livro estar impresso em 

papel 

infe-

rior não 

pesa 

na escolha na hora da compra. Aqui,

em nosso 

país, 

onde não há tantos devoradores de

livros, a escolha 

passa pela 

capa e 

pelo 

acabamento

gráfico 

da edição.

Quando 

se reduz o formato dos livros, se ob-

tém uma economia na 

quantidade 
de 

papel 

usado na

edição; mas se torna necessário diminuir também

o corpo das letras, 

para 

manter o número de 

pági-

nas compatível com o formato. E mais: 

para 

redu-

zir um 

pouco 

mais o 

preço 
do livro, como fazem os

editores estrangeiros 

que 

adotam o livro de bolso,

será necessário ainda usar um 

papel 

de 

qualidade

inferior, 
produzido 

a 

partir 

de uma mistura 

que 
é

conhecida como 

pasta 
mecânica: fibras com mate-

rial aglutinante 

que 
com o tempo escurece, 

pois 

os
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produtos 

utilizados alteram o PH do 

papel, que 

se

torna ácido. E obvio 

que 

o 

preço 

do livro cai, mas os

livros 

produzidos 

com esse tipo de 

papel 

têm uma

duração 

pequena. 

E fica a 

pergunta 

se os brasileiros

passariam 

a ler e a comprar livros com esse formato

e acabamento. Alguns editores não acreditam.

Nos EUA, as editoras fazem edições diferencia-

das do mesmo título, estabelecendo 
preços 

diferen-

ciados: edições de lançamento, edições 

populares 
e

até edições especiais 

para 

as bibliotecas. Essas não

só são feitas em 

papel 

especial, como merecem en-

cadernação especial, 

por que 

lá as bibliotecas com-

pram. 

No Brasil, só o Ministério da Educação tem

definido o 

padrão 

de acabamento 

para 

os livros 

que

compra. No caso das bibliotecas 
públicas, 

as com-

pras passam 

apenas 

por 

um crivo conceituai, uma

vez 

que 

as nossas bibliotecas não compram segun-

do critérios estabelecidos no município onde estão

instaladas, observados os interesses culturais e as

vocações econômicas do lugar onde se encontram.

As indicações atendem aos interesses e motivações

intelectuais de consultores 

— 

personalidades 

notá-

veis e de mérito inquestionável 

— 

que 

estão em São

Paulo, Brasília ou no Rio. Comissões bem intencio-

nadas 

que 

indicam o 

que 

irá motivar um cidadão

que 

mora no Vale do Jequitinhonha. O 

político 

mi-

neiro Benedito Valadares dizia 

- 

e a frase faz 

parte

do folclore sobre ele em Minas 

— 

que, 

se na 

políti-

ca 

quisermos protelar 

a decisão, deve-se constituir

uma comissão. E mais ou menos isso 
que 

vimos fa-

zendo no Brasil em torno da 

questão 

do livro e da

leitura e, do 

jeito que 
a equação está montada, não

chegaremos a lugar nenhum.

Para solucionar a 

questão 

do 

preço 

de mercado

para 

o livro, uma 

política 

de 

preço 

único 

pode 

ser

um dos caminhos. Os 

países que 

a adotam, como a

Alemanha, Espanha e França, têm uma legislação

que 

estabelece normas de comercialização do livro

de forma a 

garantir que 

determinado título tenha o

mesmo 

preço 

em 

qualquer ponto 

do 

país, 

indepen-

dente da época do ano. São 

países que 

não têm a ex-

tensão continental do Brasil e desde o século XIX

têm uma malha ferroviária excelente, o 

que permite

que 

o livro chegue, senão a todas, mas a 

quase 

todas

as suas cidades, com apenas diferença de horas. Mas

há um dado importante na avaliação da 

pertinência

ou não de uma 

política 

de 

preços 

fixos: nos 

países

que 
adotam o 

preço 

fixo 

para 

o livro, as bibliote-

cas compram livros e têm acervos atualizados e, em

quase 
todas as cidades, existem livrarias. O serviço

de entrega de encomendas 

pelo 

correio funciona

e os custos do serviço 

postal para 

livros são dife-

renciados, com o serviço 

postal 

sendo amplamente

usado. Outro dado importante é 

que 

a compra do

livro se faz 

por 

uma necessidade, 

pela 
demanda 

- 

a

exemplo da compra de um novo medicamento 

por

um hospital 

- 

e não como aquisição de um bem 

pa-

trimonial imobilizado.

Uma 

política 

de 

preços 
fixos concorre 

para

maior difusão de livros, 

principalmente 
de livros

técnicos e científicos; evita o desabastecimento das

livrarias, 
principalmente 

nos lugares onde a com-

petição 

de mercado é 

pequena 
ou inexistente 

pe-

Ias circunstâncias 

geográficas. 
A 

política 

do 

preço

único favorece o mercado, 

pois permite 

uma oferta

plural, 

identificando nichos de mercado 

para 

de-

terminados temas, além de facilitar o cálculo dos

direitos do autor. O 

preço 
fixo vem 

permitindo 

o

aparecimento de modernas livrarias nos 

países que

adotam essa 
política.

Não é simples definir o melhor modelo de 

pre-

ços para 

um mercado editorial, 

pois 

o livro não é

um 

produto 

comercial 
que 

obedece aos 

princípios

da oferta e do consumo. Cada título é uma criação



única e original, distinto dos demais, mesmo 

quan-

do aborda o mesmo tema ou assunto. Os livros não

competem entre si 

por 

uma mera avaliação de 

qua-

lidade de desempenho; não se trata de equiparar o

desempenho de dois liqüidificadores, a economia de

energia de uma 

geladeira 

ou o rendimento de um

automóvel. Não se escolhe Machado de Assis, Gui-

marães Rosa, Graciliano Ramos, Autran Dourado,

Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira

ou Mário de Andrade como se opta 

por 

uma mar-

ca de sabão em 

pó. 

O 
que 

nos leva a optar 

por 

um

determinado livro ou autor não é só o fato do livro

anterior ser bom... A razão da escolha de üm deter-

minado título ou autor 

por 

um leitor é bem mais

complexa.

A Alemanha tem hoje um dos mercados mais

vigorosos 

para 

o livro. São mais de 7 mil livrarias

e aproximadamente 1.500 editoras. Em 1999, o mi-

nistro da Cultura Michael Nauman, 

justificando

por que 

a Alemanha não adotava o modelo de livre

mercado empregado nos EUA, disse 
que 

"a 

inexis-

tência de um acordo sobre os 

preços 

dos livros nos

Estados Unidos levou ao fechamento de muitas 

pe-

quenas 

editoras independentes." E disse mais: 

"nos

EUA, existem três 

grandes 

editoras 

que 

ditam as

condições de 

quase 

todo o mercado editorial." Con-

cluiu afirmando 

que 

a adoção do modelo americano

pelo 

mercado europeu do livro seria nefasta, 

parti-

cularmente 

para 

a Alemanha.

Os 

países que 

adotam o 

preço 

único têm a es-

tratégia de 

promover 

a circulação do livro. Para

que 
isso ocorra, é necessário 

que 
o livro chegue ao

leitor, 

portanto 

é imprescindível a manutenção das

livrarias. Como o livro é um 

produto que 

circula

na diversidade de oferta, o comércio exige 

profis-

sionais e locais de venda especializados. Nos 

países

que 

optaram 

pelo preço 

único, o temor é 

que, 

aban-
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donada essa 

política, 

as 

pequenas 

livrarias venham

a fechar e só restem as 

grandes. 

Esse temor não se

justifica, pois, 

mesmo na França, onde a Fnac tem

uma 

presença 

forte, ela não compete ou inibe o sur-

gimento 

de 

pequenas 

livrarias, 

pois 

a capilaridade

dessas compensa. Também o 

governo 

oferece uma

série de vantagens fiscais 

para 

o comércio de livros

e 

para 

a 

presença 

de livrarias nos bairros, adotando

uma estratégia de aproximar-se dos compradores,

que 
funciona.

Não acredito 

que 

o 

problema 

do livro brasilei-

ro seja a variação de 

preços 

e 

que 

o 

preço 

fixo vá

resolver a 

questão; 
também não será o formato do

livro 

que 

vai concorrer 

para 

aumentar o número de

leitores. Temos empresas de distribuição de livros

que 

funcionam, embora não 

possamos 

dizer o mes-

mo da nossa malha ferroviária ou rodoviária, 

que 

é

um desastre. 

Quanto 

às nossas livrarias, 

pelo 

fato

de termos tão 

poucos 

leitores, elas são igualmen-

te 

poucas. 

Recentemente, a Associação Nacional de

Livrarias 

(ANL) 

divulgou 

que 

"das 

2.600 livrarias

brasileiras, 70% são de 

pequeno 

e médio 

porte, 

com

um faturamento mensal entre R$ 35 mil e R$ 45

mil". Do mesmo artigo, 

publicado 

no 

jornal 

O Glo-

bo, extraímos a informação de 

que 

o 

ganho 

bruto

desses estabelecimentos 
fica em 25% aproximada-

mente. 

"Se 

tudo correr bem", disse o 

presidente 

da

ANL, 

"o 

livreiro 

poderá ganhar 

5% do 

ganho, 

algo

perto 

de R$ 2 mil, o 

que 
é 

pouco, 

tendo em vista o

investimento necessário."

Uma livraria, 

para 
ter lucro, mesmo 

que peque-

no, 

precisará 
ter 20 mil títulos expostos, conside-

rando 

que 
se edita no 

país, 

hoje, uma média de 35

mil títulos 

por 
ano, sendo 

que 

a metade de novos

títulos e outro tanto de reimpressões. Se tomarmos

os números da Agência Brasileira do International

Standart Book Nutnber 

(ISBN), 

a média de novos
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títulos lançados no mercado 

pode 

ser maior, con-

siderando as solicitações de números feitas 

por

autores, editores e as edições especiais 

preparadas

por 

empresas e bancos. Pesquisa da Fundação

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-

tica, divulgada no dia 17 de setembro de

2007, reforça a 

percepção 

de 

que 

o núme-

ro de livrarias está diminuindo de ano 

para

ano. O IBGE anunciou 

que, 

entre os anos

de 1999 e 2006, o número de municípios

que possuem 

livrarias no 

país 

caiu 15,5%.

Em 2006, elas estavam 
presentes 

em ape-

nas 30% dos 5.564 municípios, enquanto

que 

em 1999 este 

percentual 

era de 35,5%.

Outro 

ponto 

discrepante é a distribuição

das livrarias existentes. Das 2.600 livrarias

existentes no 

país, 

53% estão localizadas

no Sudeste; 15% no Sul; 20% no Nordeste;

apenas 5% no Norte; 4% no Centro-Oeste e

3% no Distrito Federal. Segundo a Organi-

zação das Nações Unidas, o ideal 

para 

um

município é ter uma livraria 

para 

cada 10

mil habitantes. Temos no Brasil, 

portanto,

um déficit de 2.300 livrarias, e a necessi-

dade de reorientar as existentes 

para 

outros

pontos que 

não têm livrarias.

No Brasil, buscamos uma solução 

para 

ampliar

a média de livros lidos. O 

problema 

é 

que 

temos um

público 

leitor muito 

pequeno 

e, mesmo este, com

capacidade de compra igualmente 

pequena para

produtos 

culturais industrializados. Não falta ape-

nas hábito de leitura, há também incapacidade de

compra de um 

produto que, para 

se conhecer suas

propriedades, 

é 

preciso 
consumi-lo. Para 

que 

o 

pú-

blico de baixa renda tenha acesso ao livro, 

por 

mais

barato 

que 

ele seja oferecido 

— 

considerando a capa-

cidade de compra da média dos brasileiros hoje 

— 

as

bibliotecas 

precisam passar 

a comprar.

No Brasil, o 

público 

com capacidade de compra

de 

produtos para 
lazer ou de bens é 

pequeno, 

ape-

sar de termos uma 

população 

de 

quase 

200 milhões

de indivíduos. Com capacidade de compra de livros,

hoje, em todo o 

país, 

devem ser os 

que ganham 

aci-

ma de 10 salários mínimos. Ou seja, segundo Fábio

Sá-Earp e George Kornis, as 

pessoas 

mais ricas do

país, 

10% da 

população, 
aproximadamente. Mas ca-

pacidade 

de compra é uma coisa; outra, é comprar.

Os 

que 

compram, neste universo de 

pessoas 

em

melhores condições, não 

passam 

de 20%. Ou seja,

4 milhões de indivíduos compram tudo, de 

jornais

a livros. Se o número de compradores de livros au-

mentar, as tiragens aumentarão 
e os 

preços 

cairão.

Mas, mesmo nos 

países 
desenvolvidos, o 

que ga-

rante as tiragens das edições são as compras das

bibliotecas.

Se considerarmos 

que 
estão em funcionamento

no 

país 

4 mil bibliotecas 

públicas, 
teremos uma mé-

dia 

potencial 

de 45 mil leitores 

por 

biblioteca. Va-

mos admitir 
que 

só a 

população 
do 

país, 

com idade

superior a 10 anos de idade, freqüente as bibliote-

cas; nesse caso, teríamos um 

público 
de 

potenciais

usuários de 22,5 mil a cada ano, com uma única vi-

sita 
por 

biblioteca. Essa média de freqüentadores

de bibliotecas não existe em nossas bibliotecas 

pú-

blicas; e, com exceção da Biblioteca Nacional, ne-

nhuma tem hoje capacidade instalada 

para 

atender

a esse 

público, 

muito menos acervo diversificado

para 

satisfazê-lo. 
Imaginando 

que 
a Biblioteca Luis

Ángel Arango, do Banco da República da Colômbia,

fundada em 1958, ocupa uma área de 45.000 m2 e

oferece 2.000 
postos 

de leitura 

para 
consulta a um

acervo atualizado, 
a média de 3 mil usuários a cada

dia explica 

porque 

a Colômbia 
- 

país 
da América

Latina 

— 

exibe a média anual de livro lido 

por 

habi-
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tante superior a 2.

A Biblioteca Luis Ángel Arango investe anual-

mente uma fortuna 

para 

manter os acervos das bi-

bliotecas atualizados. Eu a visitei a 

primeira 

vez em

1995; na época 

já 

era um modelo de biblioteca e o

seu diretor anunciou 

que 

o Banco da República co-

meçava a desenvolver um 

programa para 

aumentar

o número de bibliotecas em Bogotá e instalar outras

em Medellín. Pois esse 

programa 

concorreu 

para

reduzir a violência e o tráfico de narcóticos no 

país.

Bem montada, com acervo atualizado e todos os

recursos disponíveis 

para 

se 

gravar 

música, editar

vídeo ou assistir a um filme, mantendo uma 

progra-

mação cultural invejável 

(ela 

se integra ao Museu

do Ouro e o da Moeda), é um exemplo de biblioteca

moderna: automatizada, terminais de computado-

res 

para 

os usuários, acesso ao catálogo informati-

zado e um 

quadro 

de funcionários 
que 

não chegava

a 200. Se Medellín não é mais o centro de distri-

buição internacional de drogas, 

pois perdeu 

o 

posto

para 

o Rio de Janeiro e São Paulo, isto se deve às

bibliotecas. O colombiano também tem baixa renda,

não tem 

por 

hábito comprar livros, mas lê mais 

que

o brasileiro médio. Onde? Nas bibliotecas.

Quando 

ouvimos falar 

que 

a média de livros lidos

anualmente nos Estados Unidos 

por 

habitante é su-

perior 

a 5 e na França a 7, também devemos atribuir

o mérito às bibliotecas. As bibliotecas americanas,

como as francesas, 

por 

menor 

que 
sejam, compram;

as do México também, e não apenas livros mexi-

canos, mas de todos os 

países 

da América Latina...

Mas, entre nós, brasileiros, a explicação 

por que 

é

tão baixo o índice de leitores no Brasil é sempre o

preço 

do livro. E não são 

poucos 
os 

que 

atribuem

como os vilões responsáveis 
pelo 

lastimável 

quadro

os editores e os livreiros. São críticas impressionis-

tas, 

que partem 

de 

pessoas que 

desconhecem o frá-

gil 

mercado do livro de nosso 

país. 

A maioria abso-

luta dos nossos municípios não tem livrarias. Ora,

se não temos onde comprar livros, como é 

possível

reclamar dos 

preços? 

E não faltam apenas livrarias.

As bibliotecas 

públicas 

locais, 

quando 

elas existem,

não 

podem 

atender aos universitários; mesmo as

bibliotecas das universidades estão defasadas. Pois

são 

poucas 

as universidades 

que 
oferecem bibliote-

cas atualizadas. Essas são, certamente, as melhores

do 

país.

Quem 

leciona numa dessas melhores 

já 

ouviu

uma 

pergunta que 

é feita, no contato com os alunos,

logo nos 

primeiros 

dias de aula, 

quando 
se apresen-

ta o 

programa 
e a bibliografia 

que 

se 

pretende 

ado-

tar numa disciplina lecionada: 

"Professor, 

o senhor

tem 

pasta 

no centro de reprografia? Ela está no seu

nome ou da disciplina?" Os coordenadores acadêmi-

cos e os 

professores precisam 

urgentemente fazer

uma reavaliação das metodologias e bibliografias

utilizadas-. O método de ensino hoje adotado 

pela

maioria absoluta dos 

professores 

de todos os níveis,

que 

não indicam mais a leitura de livros, mas capí-

tulos e fragmentos de artigos 
para 

ilustrar teorias e

demonstrações de experimentos, está concorrendo

para 

o 

grande 

apagão do Iluminismo.

Trabalhar muito, eis o

negócio do livro.

Se 

poucos 

lêem em nosso 

país, 

como se explica

o fato dos nossos editores estarem bem economi-

camente, e o mercado editorial brasileiro atrair in-

vestimento de 

grandes 

editoras estrangeiras? Mui-

tas destas editoras estão se associando a editoras

brasileiras, 
visando a 

participar 
da melhor fatia do

mercado editorial no 

país, 

a de menor risco, 

que 

é

a de 

produção 

do livro didático. Livro dá dinheiro,

mas implica riscos. E bom negócio, mas é 

preciso
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trabalhar muito.

Em Lettre sur le commerce de la librairie endereça-

da a Sartine, em 1763, Diderot afirma 

que, 
de dez

títulos 

publicados, 

dois ou três encontram mercado

e são vendáveis; seis ou sete devem dar 

prejuízos 

e

um traz bom resultado; o suficiente 

para garantir 

o

equilíbrio das contas de um editor. Parece-nos 

que

essa 

projeção 

do editor da Enciclopédia, o 

primeiro

grande 

empreendimento editorial moderno, corre-

ta no século XVIII, é válida até hoje. Só os editores

que 

conseguem ter em seus catálogos uma 

quanti-

dade expressiva de títulos, 
que 

atendem a diversos

gêneros 

literários, 
podem 

se sentir seguros hoje; o

mercado exige. Esta é a razão 
por que 

a 

produção

editorial no Brasil cresce, a despeito do nosso mer-

cado de compradores ser limitado e não apresentar

sinais de crescimento há anos.

O esforço dos editores em ampliar a oferta tem

por 

objetivo seduzir o 

pequeno, 

mas fiel 

público 

lei-

tor brasileiro. Para manter a motivação do leitor

que 

compra livros no varejo 

— 

o 

governo 

só compra

no atacado e autores 

"notáveis", 

escolhidos 

para 

fins

específicos 

— 

é 

preciso 

identificar o melhor da 

pro-

dução intelectual no 

país 

e no estrangeiro, exercício

que 

exige muita 

perspicácia. 

O livro é um 

produto

a ser comercializado; foi o 

primeiro 

bem cultural a

ser 

produzido 

em 

quantidade, graças 

ao tipo mó-

vel, 

que 

veio substituir os incunábulos; o 

que 

não

se diz sobre Gutenberg, o inventor, é 

que 

não con-

seguiu 

gerenciar 

a editora 
que 

criara. Faliu. Parece

que 

Gutenberg errou ao dimensionar a tiragem de

sua Bíblia, a 

primeira 

traduzida 

para 

o latim vulgar.

Embora o livro fosse 

popular, 

é 

possível que 

o 

pú-

blico leitor 

— 

e comprador 

— 

não fosse tão 

grande

como Gutenberg imaginava.

E 

parte 

dos negócios do editor investir em no-

vos títulos e buscar novos autores, mesmo 
que 

o

mercado não apresente 

perspectiva 

de renovação e

seja limitado, como o brasileiro, 
que 

é limitadíssimo.

As editoras esperam 

ganhar 

dinheiro investindo em

cultura; não apenas 

publicando 

traduções do 
que 

se

edita no estrangeiro, mas também obras de autores

nacionais consagrados e inéditos. Talvez 

poucos

saibam, mas hoje as editoras brasileiras 

publicam

mais títulos de brasileiros do 
que 

traduzidos. Em

2006, dos 46 mil títulos lançados no Brasil, apenas

5,8 mil foram traduzidos.

Mesmo assim, se lê 

pouco 

no Brasil. E os 

poucos

que 

lêem estão entre os 

"brasileiros 

privilegiados".

Os 

pesquisadores que 

trabalharam com o Márcio

Pochmann no Atlas da Exclusão Social 

— 

os ricos no

Brasil 

(Cortez 

Editora, 2005), afirmam 

que, 

no ano

2000, 1,16 milhão de famílias 

(mais 

ou menos cin-

co milhões de 

pessoas) 
compunham o 

quadro 

dos

chamados 

"ricos" 

do Brasil; 73,5% delas residindo

na região Sudeste, 10% na região Sul, 7,7% no Nor-

deste, 6,4% no Centro-Oeste e 2,4% no Norte. Se

projetarmos 

estas 

percentagens 
sobre a estatística

da Associação Nacional de Livrarias, constataremos

que 

a concentração de livrarias, 

por 

região, eqüivale

às médias de concentração de renda.

Os 

professores 

Fábio Sá-Earp e George Kornis,

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, afir-

mam, em artigo baseado em estudo 

que preparam

para 

o BNDES, 
que, 

se o livro no Brasil custasse

R$ 8, isto é US$ 3 

(três 

dólares) aproximadamente,

as famílias 
que ganham 

acima de 10 ou 15 salários

mínimos 

poderiam 

comprar livros. Isto é, 10% da

população 

brasileira 
teriam acesso ao livro. Hoje,

apenas as famílias 
com renda superior a 30 salários

mínimos estão 
habilitadas 

para 

a aquisição de li-

vros, 

jornais 

e revistas. Dez mil e 

quinhentos 

reais

seriam, 

portanto, 

a renda dos compradores regula-

res de livros. 
O curioso é 

que 
existem muitos livros
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no mercado brasileiro vendidos 

por pouco 

mais de livros é contrariar a lei da oferta e da 

procura, que

R$ 8, alguns até mais baratos, e nem 

por 

isto se ob- Adam Smith definia como uma constante na sua lei

serva um aumento de compradores e leitores 

para de 

mercado. Lei 

que 

não se aplica aos 

produtos 

da

esses livros. No 

já 

citado livro Os ricos no Brasil, os indústria cultural, 

particularmente 

aos livros. Em

pesquisadores 

revelam 

que 

o investimento 
que 

os todo o mundo, a indústria editorial tende a crescer,

ricos brasileiros fazem em livros não é muito di- esta é a única alternativa 

para 

as editoras se man-

ferente do 

que 

fazem as famílias 

pobres. 

Os invés- terem competitivas. As 

grandes 

editoras estão bus-

timentos feitos na educação são discrepantes, mas cando conquistar mercado, não apenas dentro de

dos livros não. E certamente a diferença está apenas suas fronteiras, mas também internacionalmente,

na compra ou não do livro didático, 
que 

na escola Pode 

parecer 

contraditório afirmar 

que 

no Bra-

pública 

é 

gratuito. 

Em síntese, 

poucos 

lêem nesse sil o mercado editorial está em crise, 
quando 

os

país. 

E o fato de ter ou não ter dinheiro nem sempre editores estejam aumentando o número de títulos

induz as 

pessoas 

a comprar livros. publicados. Analisando a 

quantidade 

de títulos ofe-

Mas vamos insistir no raciocínio de 

que 

os edi- recidos no mercado, todos os indícios são de cresci-

tores 

ganham 

muito, e 

por 

isso o livro é caro. Para mento. A Agência Brasileira do ÍSBN vem receben-

esses, o raciocínio é simples: se o autor 

pouco ganha, do, 

a cada ano, um número maior de solicitações,

o livreiro idem e os 

preços 

são tão altos, alguém está Mesmo a Câmara Brasileira do Livro informa 

que

ganhando 

muito, e são os editores. Ignoram como o número de novos títulos editados e de reimpres-

se forma o 

preço 

do livro, 

que 

não se resume aos sões vem crescendo. No entanto, o mercado está em

direitos do autor e aos materiais 
que 

compõem crise. Em 1995, as editoras faturaram cerca de R$ 5

livro em si: 

papel 

e tinta. Publicar um livro implica bilhões, vendendo 374 milhões de exemplares. Cin-

custos de edição, administração, editoração, revisão, co anos mais tarde, estes números regrediram 

para

designer e, em alguns casos, a tradução; e a tudo R$ 3,5 bilhões, soma 
que 

corresponde à venda de

isto se acrescentam as negociações de contratos de 334 milhões de exemplares. Se buscarmos informa-

direitos autorais e custos de distribuição. Se con- ções sobre o 
que 

aconteceu nos últimos cinco anos,

siderarmos os custos de 

pré-produção, produção 

o 

quadro 

não é melhor. A estatística não reflete ape-

o tempo de espera 

pelo 

resultado das vendas feitas nas o faturamento. 
Indica também 

que 

o número de

pelas poucas 

livrarias existentes no 

país, 

o invés- pessoas 
que 

compram livros vem diminuindo ace-

timento 

para produzir 

um livro é alto. Como nem leradamente.

todos os editores são beneficiados com compras Para contornar a crise, editores e especialistas

governamentais, 

o dinheiro 

que 

a maioria 

precisa têm 

sugestões, 
que 

deveriam merecer um debate

para 

manter suas empresas tem de sair das vendas maior. Para alguns, o 

problema poderá 

ser resolvi-

de livros. Se o 

preço 

real do livro não compensar do com a criação de uma agência reguladora 

para

investimento, a indústria editorial se torna desinte- o livro; alguma coisa 

parecida 
com o Instituto Na-

ressante e os editores aplicariam seus recursos em cional do Livro, instituição 

que já 

existiu no Brasil

outra atividade. e 
que 

foi extinta à medida 

que 

a indústria editorial 

r e 

, , 

s T a d

Por outro lado, ser competitivo no mercado de ganhou corpo e independência. Essa idéia de uma 
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agência 

para 

o livro é recorrente, vem sempre à

tona, como uma solução, visto o sucesso alcançado

com o cinema. Ocorre 

que 

os 

problemas 

da indús-

tria cinematográfica são diferentes. O cinema bra-

sileiro 

precisa 

de muitos recursos 

para 

a 

produção

e esbarra numa dificuldade maior, 

que 

é a distribui-

ção. 
Como ainda não temos salas de 

projeção por

meio digital, fica o 

produtor 

dependendo de fazer

cópias 

para 

distribuição e competir, num circuito de

salas de 

projeção pequeno, 

com filmes estrangeiros

que 

entram no mercado brasileiro com marketing

pronto. 

Para competir, cada filme 

precisa 

de 80 có-

pias, 

custando cada cópia R$ 4 mil; isto tudo 

para

ter uma distribuição razoável e ser competitivo. Só

essa fase de 

pós-produção 

representa uma despesa

adicional de mais de R$ 300 mil. O cinema 

precisa

de uma agência reguladora.

Mais uma repartição 

publica 

não vai 

garantir

que 

o número de leitores aumentará, nem 

que 

o

livro terá seu 

preço 

reduzido. Precisamos de uma

legislação 

que 

regulamente o orçamento das bi-

bliotecas 

públicas, para que 

essas 

passem 

a ter seus

acervos atualizados e 

que 

a compra seja feita 

pela

bibliotecária local. Carecemos de medidas 

que 

fa-

cilitem a operação de compra de livros 

pelas 

bi-

bliotecas, única forma de 

garantir 

a distribuição de

livros em todo o 

país 

de forma livre e atendendo

às demandas locais, assim como ocorre em diversos

países 

europeus e nos EUA. Há 

quem 

considere 
que

medida como essa facilitará a corrupção ou o desvio

dos recursos destinados às bibliotecas 

para 

outras

ações da administração local, ou 

para 

o bolso de um

prefeito. 

Bem, nesse caso, não há o 

que 

fazer em ne-

nhuma área social nesse 

país; 

o risco existe, mas em

todas as áreas, não apenas na cultura.

ser Corrêa Barbosa é 

professor 
de História da Arte

na PUC-Rio e ex-Coordenador-Geral do Livro e da

Leitura na Fundação Biblioteca Nacional.
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Comecemos lembrando 
que 

feira vem do latim corredores comerciais nas cidades situadas ao lon-

feria 

e significa dia de festa. Daí o seu caráter fes- go das encruzilhadas das estradas 
que 

levavam da

tivo, seja ela do 

que 

for, do 

gado 

aos livros, em lo- Itália aos Países Baixos, e nas 

que 

iam da Hansa à

cal onde se faz mercado, em épocas 
fixas. E onde íle-de-France.

acontecem as reuniões de vendedores e comprado- Sim, foi na França, e no século VII, 
que 

as feiras

res, estes atraídos 

por 

motivações as mais variadas, progrediram. Mais 

precisamente: 

em Saint-Denis

como o atendimento a necessidades básicas 
(produ- e 

no Lendit. Chegaram ao apogeu no século XII,

tos alimentícios e de vestuário, 

por 

exemplo), 
novi- quando 

o renascimento comercial europeu e o recuo

dades, vendas a 

preços 

reduzidos, entretenimento, do 
Islã 

puseram 

em relevo as cidades de Champag-

animação. ne 

e outras 

próximas 

do Mediterrâneo, na região de

Suas origens remontam à Grécia Antiga, em Languedoc 

— 

Nimes, Carcassone, Saint-Gilles. Do

Delfos e Delos. Mas foi na Alta Idade Média, com século 
XIII em diante, feiras como a de Beucaire,

a renovação comercial da Europa, 

que 

as feiras se cidade 
situada no vale do Ródano, cresceram de im-

tornaram o centro da vida econômica internacional, portância. 
Instituídas em 1420, as de Lyon se torna-

A 

partir 

de então, 
passaram 

a ser favorecidas 

pelos ram 
ponto 

de encontro internacional e de concen-

senhores e 

pelos 

reis, 

que 

concediam 

privilégios 

tração 
de bancos. Fora da França, destacaram-se as

seus 

participantes 
(garantia 

de herança, 

garantia de 

Bruges, Antuérpia, Ypres e Torhout, nos Países

contra 

prisão por 

dívida, autorização de emprésti- Baixos; 
Stourbridge, na Inglaterra; Colônia, Frank-

mo a 

juros), 

e se tornaram também Bolsas de Valo- furt, 
Nuremberg, Leipzig, na Alemanha; Milão, Ve-

res 

que 

aceitavam 
letras de câmbio e 

pagamentos 

neza 
ou Piacenza, na Itália. Depois do século XVII,

termo. Isso 

proporcionou 

o surgimento de 

grandes a 

maior 

parte 

delas viria a desaparecer, em função
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da melhoria das comunicações, o 

que 

levou as com-

panhias 

comerciais a distribuir os seus 

produtos

através de uma rede de sucursais.

Evolução mercadológica alguma, 

porém, 

seria

capaz de decretar o fim das feiras. Elas haveriam de

sobreviver à vertiginosa expansão dos sistemas de

distribuição de mercadorias, com as facilitações dos

canais de vendas 

(supermercados, 

shoppings, redes

de lojas 

globalizadas, 

telemarketing, web, tudo 

que

está aí, ao alcance das nossas mãos). Adaptaram-

se aos novos tempos e diversificaram-se, de acordo

com o meio e as modas. Das feirinhas semanais de

cada 

povoado 

ou cidadezinha, às dos bairros nas ci-

dades maiores, elas cresceram e se multiplicaram,

em cenários ideais 

para 

lançamentos de 

produtos,

promoções, 

alívio de estoques, convívio, festa. No

Brasil, há até uma cidade 
que 

deve o seu nome a uma

feira de 

gado, 

evocada numa música 

que 

os boiadei-

ros cantavam 

pelas 

estradas de uma vasta região do

país: 

"Mundo 

Novo adeus / adeus minha amada /

eu vou 

pra 

Feira de Santana / eu vou vender minha

boiada". A história dessa feira começa em meados

do século XVIII, numa fazenda chamada Santana,

no estado da Bahia, 

que 

se tornou 

pouso para 

tropas

de 

gado que 

vinham do Piauí, Goiás, Minas Gerais

e do 

próprio 

interior baiano. O ajuntamento resul-

tou em feira e daí à fundação, em 1873, da Cidade

Comercial de Feira de Santana, 

que 

em 1938 teria

o seu nome reduzido 

para 

o atual. Autoproclamada

"a 

princesa 
do sertão", Feira de Santana é hoje a

maior cidade do interior baiano, com cerca de 800

mil habitantes. O seu desenvolvimento fez com 
que

o campo do 

gado 

desse lugar à ocupação urbana e se

tornasse apenas uma referência histórica.

Igualmente memorável é a feira de Caruaru,

em Pernambuco, aquela 

que 

"dá 

gosto 

a 

gente 

ver",

pois 

"de 

tudo 

que 

há no mundo, nela tem 

pra 

ven-

der", conforme a imortalizou Luiz Gonzaga, o rei do

baião. E 
quem 

não se lembra de Simon & Garfunkel

cantando 

"Are 

you going 

to Scarborough fair?" A

dupla cantante alardeava 

que 

estava indo à feira de

uma cidade do estado de Nova York, 

que pelo 

visto

devia ser famosa. E agora 

passemos 

ao real moti-

vo destas linhas: as feiras de livros. Claro 

que 

estas

têm 

propósitos 

idênticos aos de 

quaisquer 

outras,

mas de algumas delas se diferenciando 

pelo 

históri-

co menos enciclopédico. Entre o célebre 

poema 

de

Castro Alves, O livro e a América, declamado com

grande 

sucesso 

pela 

atriz Eugênia Câmara em 3 de

julho 

de 1867 

("Oh! 

Bendito o 

que 

semeia / Livros...

livros à mão cheia... / E manda o 

povo pensar! 

/ O

livro caindo n'alma / E 

germe 

- 

que 

faz a 

palma,

/ É chuva 

— 

que 

faz o mar"), a fundação, em 1918,

da 

primeira 

editora nacional, 

pelo 

escritor Montei-

ro Lobato, e o surgimento das feiras de livros no

Brasil, muita água rolou debaixo das 

pontes. 

Mas

onde? 

Quando?

A cidade adentrara a década de 1950 com 400

mil habitantes. Seu local de maior movimento era

a Praça da Alfândega. Diante da badalação bem ao

centro da capital 

gaúcha, 

um 

jornalista 

chamado

Say Marques achou 

que 
ali estava um lugar 

perfeito

para 

a instalação de uma feira de livros. Sua idéia

não surgira do nada. Ele se inspirara em algo do

gênero que 

havia visto na Cinelândia, no Rio de

Janeiro. E assim, no dia 16 de novembro dé 1954

os 

gaúchos 

tiveram um motivo a mais 

para 

badalar

na Praça da Alfândega: a inauguração da Feira do

Livro de Porto Alegre, 

que 
se resumia a 14 barra-

cas de madeira em torno do monumento ao 

general

Osório.

Um começo modesto, diríamos hoje, 

já 

acostu-

mados aos megaeventos 
que 

a indústria editorial

tem 

promovido. 

No entanto não se 

pode 

dizer o
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mesmo do objetivo daquela feira, 

que 

se iniciava Tudo 
isso reforça a necessidade de mais e mais

com uma conceituação ambiciosa: 

'Se 

o 

povo 

não feiras de livros Brasil adentro e afora, a exemplo

vem à livraria, vamos levar a livraria ao 

povo." 

Tal de Porto Alegre, 

que 
entrou 

para 

a história menos

slogan encarava um 

problema que perdura 

no 

país pelo pioneirismo 
da sua iniciativa e mais 

pelas 

ino-

através dos tempos, escancarando uma realidade ir- vações 

que 

iria introduzir em relação às incipien-

refutavel: nossas livrarias são 

para poucos. 

Se não tes, 

precárias 
e esparsas realizações do 

gênero 

em

chegamos a ter, em todo o nosso imenso território, outras 

praças. 
Já na sua segunda edição 

(1955), 

a

menos 

pontos 

de venda de livros do 

que 

a cidade Feira do Livro de Porto Alegre apresentava como

de Buenos Aires, como se costuma alardear, ainda novidade 
as sessões de autógrafos. Na terceira, 

pas-

não da 

para 

nos ufanar dos nossos números 

já 

al- sou a vender coleções 

pelo 

sistema de crediário. Nos

cançados. Segundo a revista Panorama Editorial 

(n° anos 
70, introduziu 

uma 

programação 
cultural 

que

35, outubro 2007), da Câmara Brasileira do Livro, lhe deu mais abrangência. Na década de 1980, abriu

um diagnóstico do setor livreiro desenvolvido 

pela espaços para 
livros usados. A 

partir 

de 1990 veio a

ANL aponta a existência de 2.600 livrarias no Bra- ter a adesão de 

grandes patrocinadores. 
Cresceu e

sil. A maior 

parte (53%) 

está concentrada na região apareceu no calendário 
de eventos anuais da cida-

Sudeste e distribuída da seguinte maneira: 48% em de, consagrando-se 
não só 

por 

se tratar de uma das

São Paulo; 24% no Rio de Janeiro; 25% em Minas mais antigas e maiores feiras de livros do 

país, 
cujo

Gerais; e 3% no Espírito Santo. Os outros 47% es- interesse se tornou nacional, mas 

por 

se manter fiel

tão assim divididos: na região Sul, 15%; Nordeste, à velha 

praça 
onde foi inaugurada, com todo o seu

20%; Norte, 5%; Centro-Oeste, 4%; Distrito Fede- charme histórico 
e colorido 

popular. 
E 

porque 
há

ral, 3%. registros de sua origem, continuidade e desenvol-

O 

quadro 
exposto acima não é nada favorável vimento, até em livro 

(do 

escritor 

gaúcho 

Walter

em relação ao acesso da 

população 

aos livros. E isto Galvani), não deixa de ser um marco dos empre-

mais de meio século depois do brado 

porto-alegren- endimentos 

congêneres bem-sucedidos da indústria

se, 

que 

vale a 

pena 

ler de novo: 

"Se 

o 

povo 

não vem e comércio livreiros. E, de alguma maneira, serviu

à livraria, vamos levar a livraria ao 

povo." 

As es- (e serve) de modelo às de cidades 

que 
as realizam

tatísticas comprovam 

que 
o apelo 

publicitário 

dos em 

praças públicas, 
em vez dos fechados e sombrios

livreiros, em 1954, continua atualíssimo. De acor- centros de convenções, 
como as de Ribeirão Preto

do com recomendações da ONU 

(Organização 

das (SP) e Caxias do Sul 

(RS), 
esta 

já 

entrando na sua

Nações Unidas), o ideal é haver uma livraria 

para 24a 

edição, significando 
isto 

que 
ela existe desde

cada 10 mil habitantes. 

"Estamos 

muito longe dessa 1984.

realidade", diz Vítor Tavares, 

presidente 
da ANL, No eclético elenco 

de suas criações, figura um

a Associação Nacional de Livrarias, à 

já 

citada Pa- slogan indelével: 

"Um 

país 
se faz com homens e li-

norama Editorial. Ele dá como exemplo o estado de vros." Hoje há 

quem 
conteste 

isso. Pouco adiantará

São Paulo, onde há apenas 676 livrarias 
- 

o maior produzir-se livros e livros à mão-cheia num 

país

número do 

país 

— 

para 

uma 

população 
de mais de 40 ágrafo. Melhor cuidar 

antes da formação de leito-

milhões de habitantes. res. 
Seria, então, a 

porção 
editor de Monteiro Lo- 
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bato 
que 

havia 

pesado 

mais, 

quando 

ele investiu em Por sua vez, as bienais do Rio e de São Paulo

tal campanha? inspiraram 
outras, de Campo Grande MS, de Forta-

Polêmicas à 

parte, 

o certo é 

que 

as idéias 
que leza 

CE, de Goiânia GO, de Maceió AL. No rodízio

mais o consumiram não foram em vão. A come- geral, somam com as feiras anuais, 
que 

chegaram

çar pela que 

ficou conhecida como 

"O 

escândalo à marca de 150, informa a Câmara Brasileira do

do 

petróleo". 

Hoje 

pareceria 

até inacreditável 
que Livro. 

Segundo a CBL, as menores congregam em

um brasileiro tenha ido 

parar 

na cadeia 

por querer média 

100 mil 

pessoas. 

O recorde de 

público 

ficaria

provar, 

de todos os modos, a existência de 

petróleo com 

a Bienal de São Paulo de 2006: 811 mil 

partici-

em território nacional, 

quando 

todo o aparelho do pantes. A do Rio de Janeiro também costuma fazer

Estado, em conluio com uma empresa norte-ame- bonito na 

passarela, pois 

há muito tempo vem ultra-

ricana chamada Standard Oil, fazia de tudo 

para passando 

os 600 mil visitantes, conforme o Sindica-

negá-la. Por ironia do destino, o 

primeiro poço 

de to Nacional dos Editores de Livros tem divulgado,

petróleo 

aberto no Brasil surgiu no Lobato, na 

pe- 

Cronologicamente, o Rio Grande do Sul volta

riferia de Salvador, Bahia, no ano de 1939. Mas era a merecer um capítulo especial, 

pelas 

também bie-

agora, ao saber 
que 

o 

país 

se 

prepara para 

entrar nais Jornadas Literárias Nacionais de Passo Fun-

no cartel dos 10 maiores 
produtores 

de 

petróleo 

do do, criadas em 1981, com 750 

participantes, que

mundo, 
que 

o 

polemista 

José Bento Monteiro Lo- atualmente chegam a cerca de 20 mil, no espaço

bato 

(1882—1948) poderia 

se sentir um visionário, de maior movimentação cultural do 

país, 

aliando a

E também ao constatar 
que 

avançamos a 

passos 

de formação de leitores à venda de livros, num feirão

gigantes 

na indústria editorial, 
que 

é hoje a mais que começa dentro da UPF 

- 

a universidade 

que

poderosa 

de toda a América Latina. E é essa indús- idealizou o evento e, em associação com a 

prefeitura

tria a maior incentivadora das feiras de livros, 

que local, 

o organiza, 

promove 

e divulga às mais de

funcionam como canais de escoamento de uma 

pro- dez 

livrarias da cidade, cuja existência se deve às

dução 

que 

nem sempre está ao alcance dos leitores Jornadas 
Literárias, 

promotoras 

ainda de um dos

nos limitados espaços das livrarias. maiores prêmios 

brasileiros 

(100 

mil reais), 

que

À medida 

que 

cresceram e se multiplicaram, as tem o nome da empresa 

que 

o 

patrocina, 

Zaffan &

feiras 

passaram 

a ter outras designações. Foi então Bourbon. 
I udo sob o comando da dinâmica 

profes-

que 

surgiram as bienais, a começar 

pela 

de São Pau- sora Tânia Rõsing. Resultado: uma outrora obscu-

lo, inaugurada em 1968. A do Rio de Janeiro se- ra cidade interiorana de 170 mil habitantes, 

para 

lá

ria instalada 

pela primeira 

vez em 1981. O 

próprio 

da serra 

gaúcha, 

foi 

guindada 

ao título de Capital

crescimento do mercado empurrou-as 
para 

o 

gigan- 

Nacional da Literatura, sancionado 

pelo presidente

tismo e 

para 

a 

participação 

internacional: 

países 

ho- da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva, através da

menageados, número cada vez maior de escritores lei federal n° 11.264, de 02/01/06. É 

preciso 

dizer

estrangeiros convidados etc., tudo isso inspirado no mais?

Salão do Livro de Paris, 

que 

homenageou o Brasil Na seqüência, 
vem o caso da Flip 

(Festa 

Li terá-

em 1987 e 1998 

- 

a idéia dos cafés literários veio de ria Internacional 
de Paraty), cuja repercussão supe-

LIVRO lá 

-, 

e na Feira de Frankfurt, 
que 

o fez em 1994. ra as das iniciativas 
similares européias 

(são 

mais de
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mil), 

que 

lhe serviram de modelo. Pelo menos essa logístico, 

quanto 

a transportes, hospedagem, 
ali-

a avaliação de sua idealizadora, a inglesa Liz Calder. mentação, e algum respaldo econômico. Esse tem-

Por sua vez a Flip fez moda nos trópicos e inspirou po de estrada, 

porém, 

vem de longe. A bem dizer,

os encontros de Ouro Preto MG, e, mais visivel- começou em 1975 com um debate no Teatro Casa

mente, a Fliporto 

(Festa 

Literária Internacional de Grande, no Rio de Janeiro, organizado 

pelo 

contista

Porto de Galinhas PE), e Brasil vai. O ano de 2007 João Antônio e mediado 

pelo 

filólogo Antônio Hou-

acrescentou um 

ponto 

a essa história, com a entra- aiss. Três dos componentes da mesa 

passaram 

a ser

da em cena da Feira do Livro de São Luís, organi- convidados 

para 

falar em tudo 

quanto 

era canto, às

zada 

pela 

Fundação Municipal de Cultura e o Sesc vezes 

juntos, 

em outras separados. Foram eles o 

já

Maranhão. Tantas feiras, bienais, salões, 

jornadas 

citado Loyola 

(conferir 

no livro dele, Veia bailari-

festas de livros seriam inimagináveis ao tempo de na, de 1997), o 

próprio 

João Antônio e o locutor

Monteiro Lobato. Mas não é necessário ser um cri- que vos escreve. Um dia foi Campos, outro Bauru,

tico tão radical 
quanto 

ele foi 

para 

dizer 
que 

ainda depois Assis, Marília, Campinas, Americana, Arara-

falta muito 

para 

chegarmos 
a um nível ideal. Basta quara. Parecíamos uma trupe mambembe, a cigane-

fazer a conta: 150 feiras 
por 

ano, num 

país 

de mais ar de cidade em cidade, e logo cruzando com outros

de cinco mil municípios. Entre os não-feirantes de escritores, de diferentes 

gerações 

e tendências, em

livros inclui-se a 

próspera 

Feira de Santana. 

"Mun- rodoviárias, 

estações de trens, aeroportos, hotéis,

do Novo adeus..." Mas 
também dormíamos em casa de 

professor 

ou

Novo mesmo é isto: nunca dantes se viu tanto em alojamento de estudante, sempre correndo o ris-

escritor rodando de feira em feira como nos últimos co de sermos 

proibidos 

de falar, como aconteceu na

tempos. Nesse ir-e-vir cruzam-se nomes em 

princí- Universidade 

Federal de Juiz de Fora. 

(Na 

semana

pio 

de rodagem com outros 

já 

bem 
quilometrados, seguinte, 

a mesma 

proibição 

recairia sobre Darcy

entre eles um 

pop-star 

oitentão, o 

popularíssimo Ribeiro 

e Ferreira Gullar.) Tudo 

parecia 

uma aven-

Ariano Suassuna, aquele cristão 
que, 

ao contrário tura, 
nem sempre confortável, mas com seus erican-

do seu 

personagem 

João Grilo, não nasceu antes do tos.

dia. Outro da mesma faixa etária 
que 

bomba 
nos Um deles era a descoberta dos nossos 

pares,

auditórios é Carlos Heitor Cony, tão bom de 

prosa Márcio 

Souza em Manaus; Moacyr Scliar e Tânia

escrita 
quanto 

falada. E neste exato momento deve Faillace 
em Porto Alegre; João Ubaldo Ribeiro em

haver uma 

platéia 

em algum lugar se divertindo Salvador; 
Benedito Monteiro em Belém do Pará;

muito numa 

palestra 

de Nélida Pinon, de Moacyr Newton 
Navarro em Natal; Domingos Pellegrini

Scliar, de Ignácio de Loyola Brandão, de Ferreira Júnior 
em Londrina; Lygia Fagundes Telles, Edla

Gullar... só 

para 

lembrar alguns dos mais falantes. 
Van Steen, Ivan Ângelo, Moacir Amâncio, Wladir

O autor destas linhas faz 

parte 

do time dos 
que 

Nader, Hamilton 1 revisan, Márcia Denser e Radu-

vivem de escrever e falar sobre isso. E atesta 
que 

an Nassar em São Paulo; Oswaldo França Júnior,

houve um 
progresso 

considerável 

quanto 

à exposi- Wander Piroli, Sérgio SantAnna e Roberto Drum-

ção pública 

de escritores nas mais variadas regiões mond em Belo Horizonte; Luiz Vilela em Ituiutaba, revista 

do

do 

país. 

Tudo obedece a uma estrutura com apoio onde no ano de 1976 houve uma feira de livros, LIVRO
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qual 

cheguei num ônibus 

que partira 

de São Paulo,

e rodou 

por 

mais de mil 

quilômetros, quase 

nada,

para quem 

havia estado na capital do estado do

Amazonas 

poucos 

dias antes. Vida 

que 

segue: Curi-

tiba, Criciúma, Itajaí, São José do Rio Preto, Mos-

soró, Fortaleza, Recife, Manaus e Belém outra vez,

Ipatinga, Teixeira de Freitas, Jequié, Alagoinhas...

de 

pequeno 

em 

pequeno público, 

acaba-se fazendo

um 

público, 

eis a esperança de 

quem 

vive de escrever

e falar sobre isso.

As vezes, de onde se espera muito não aconte-

ce nada, ou 

quase 

nada 

(os 

tais megaeventos, 
por

exemplo, de Rio e São Paulo), 

podendo-se 

compro-

var também o contrário, como no modesto Salão do

Livro do Piauí, realizado num centro de convenções

de Teresina, onde um auditório com 800 lugares

fica completamente lotado. E daí 

para 

mais, embora

de forma 

previsível, 

em Paraty e Passo Fundo. Pois

acredite: no mapa dos eventos literários nacionais,

quem 

surpreende mesmo é Teresina, 

que 

acaba nos

convencendo 

que quanto 

menor é a feira de livro,

melhor.

No mais, é a solidão de um 

país grande.

Antônio Torres é escritor e autor, entre outros livros,

de Meu 

querido 

canibal e O nobre seqüestrador.



Esoterismo, 
auto-ajuda,

espiritual 
isrno:

uma literatura 
do terceiro milênio

Waldemar Falcão

Numa época de crise 

planetária, 

como a 

que 

vi-

venciamos neste começo de milênio, surgem nume-

rosas teorias sobre a demanda crescente dos títulos

de origem esotérica, religiosa, espiritual e/ou moti-

vacional. As listas de livros mais vendidos criaram

uma seção especial 

para 

designar e classificar obras

que 

hoje em dia se alinham sob a rubrica 

genérica

de 

"esotéricos 

e auto-ajuda".

Na verdade, isto acaba sendo uma camisa de for-

ça que 

agrupa títulos muitas vezes até antagônicos

em seus estilos e escolas. E uma tarefa difícil, mas

vamos tentar entender e definir uma extensa série

de classificações diversas nas 

quais 

muitas dessas

obras se encaixariam atualmente, 

já que 

a moldura

na 

qual 

foram enquadradas nem sempre se mostra

adequada às suas 

propostas 
e intenções.

Sem a 

pretensão 

de se fazer uma análise merca-

dológica do segmento de espiritualidade e religião,

vamos 

procurar 

compreender um 

pouco 

melhor as

diversas ramificações 
que, 

hoje em dia, se encon-

tram nas estantes e nas listas de mais vendidos sob

a rubrica 

"esotéricos 

e auto-ajuda".

O termo 

"auto-ajuda", 

embora esteja sen-

do mais divulgado e conhecido de alguns anos 

para

cá, 

possui 
um significado mais amplo do 

que 
ima-

ginam 

seus consumidores. Literalmente falando,

qualquer 
livro 

que 

se 

proponha 

a ensinar ao leitor

um 

procedimento qualquer, 

sem a necessidade de

um 

professor 
ou instrutor, 

pode 

ser tecnicamente

enquadrado como 

"auto-ajuda".

Isto abrange desde os títulos mais conhecidos

de um segmento 

que 

recebe a 

qualificação 
neolo-

gista 

de 

"motivacional" 

até 

qualquer 
manual de

"xadrez 

sem mestre" ou 

"marcenaria 

sem mestre".

Mas o termo acabou se consagrando como designa-

dor dos títulos 

que 
o setor comercial das editoras

prefere 

chamar de motivacional. 
Esta é uma área

que, 

apesar de ter sua classificação 

própria, 

é difu-

sa e nebulosa, na medida em 

que 
abrange trabalhos

sérios e fundamentados, mas também acolhe livros

oportunistas e superficiais.

Vamos, então, deixar de lado mais uma vez as
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considerações mercadológicas e voltar nossa aten-

ção para 

alguns autores 

que podem 

funcionar como

referência nas suas áreas. Não serão incluídos nesta

avaliação os livros religiosos de cunho doutrinário,

já que 

eles se dirigem aos 

praticantes 
e adeptos de

suas respectivas crenças, religiões e correntes de

pensamento.

Segundo nos ensinaram as aulas de história, o

primeiro 

livro impresso no sistema de tipos móveis

inventado 

por 

Gutenberg foi uma Bíblia. Portanto,

a ligação entre o formato livro e a espiritualidade

vem desde o momento em 

que 

o livro impresso sur-

giu 

na história do mundo.

Para termos uma outra referência desta liera-

ção, 
tão antiga e ao mesmo tempo tão atual, não

poderíamos 

ignorar o sucesso 

que 

o escritor Paulo

Coelho alcançou e mantém no mundo inteiro com

seus livros. São milhões de exemplares vendidos em

culturas onde 

jamais 

imaginaríamos 

que 

um autor

brasileiro 

pudesse 
chegar, como 

países 

do Oriente

Médio e do Leste Europeu. Já é reconhecido 

por 

to-

dos 

que 

o alcance de seu trabalho ultrapassou nosso

maior ícone em termos de sucesso no estrangeiro:

Jorge Amado.

Não deve ser 

por 

acaso 

que, 

enquanto o escritor

baiano ainda era vivo, ambos trocavam amabilida-

des em 

público: 

Coelho o reverenciando como um

dos maiores autores brasileiros de todos os tempos,

o 

que 

maior sucesso fazia fora de seu 

país 

e o cha-

mando de 

"mestre"; 

e Amado retribuindo a 

genti-

leza, ao elogiar a obra de um autor 

que 

até hoje,

depois de milhões de exemplares vendidos em todo o

planeta, 
encontra resistências acadêmicas e críticas ao

reconhecimento de seu trabalho em sua 

própria 

terra.

Embora Coelho não se auto-intitule um escritor

esotérico" 

(palavra 
tão 

gasta 

e mal utilizada nos
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dias de hoje) e se considere um autor de ficção, seu

primeiro 

sucesso foi um livro 

que 

se chamava O di-

ário de um mago e 

que 

não se enquadrava na catego-

ria ficcional, 

já que 

contava sua 

peregrinação pelas

estradas 
que 

conduzem milhares de andarilhos, a

cada ano, à cidade de Santiago de Compostela, na

Espanha.

O início da abertura do Ocidente 

para 

leituras

que 

nos levassem 

para 

além da nossa base 

judaico-

cristã ocorreu 

junto 

com a revolução de costumes

que 

caracterizou os anos 1960 e se espalhou 
pelo

mundo inteiro, tomando cores locais de acordo com

as singularidades de cada região, mas mantendo um

espírito 

questionador que 

funcionou como denomi-

nador comum. Desde os festivais de música, 
que

ocorreram 

principalmente 

na América do Norte,

até as manifestações de rua 

que 

incendiaram literal

e simbolicamente Paris e outras capitais européias,

o espírito 
que 

movia tudo isso era inspirado 
por

uma busca de novos caminhos 
que 

a cultura ociden-

tal 

parecia 

ter fracassado em apontar.

E singular 

perceber que 

os 

principais 

mentores

deste vendaval cultural e comportamental eram 

—

e são 

- 

autores de 

grande 

credibilidade no meio

acadêmico e intelectual, e 

que jamais 

foram 

— 

nem

serão 

— 

enquadrados na estreita bitola 
que, 

atual-

mente, classifica os títulos nas livrarias e listas de

mais vendidos. Além disso, 

por 

causa de seu reco-

nhecimento 

público 

e da 

qualidade 

da sua obra, con-

tinuam a fazer 

parte 

dos catálogos das editoras e a

representar 

parte 

significativa de suas vendas. Cabe

citar 

pelo 

menos alguns 

poucos: 

Hermann Hesse,

Carl Gustav Jung, Alan Watts, Aldous Huxley, Wi-

lhelm Reich.

Hesse talvez seja o mais emblemático de todos,

por 

ser o único dos citados a ter sido 

ganhador 

do

Prêmio Nobel de Literatura e, também, 

por 

ser um

profundo 

conhecedor do 

pensamento 

oriental 
que

serviu de eixo 

para 

a abertura de 

pensamento, 

cujos

reflexos são sentidos até os dias de hoje. Algumas

de suas obras mais curtas são mais conhecidas do

grande público, 

como Demian, 0 lobo da estepe e

principalmente 
Sidarta, mas é nos seus dois últimos

livros 
— 

Narciso e Goldmund e O 

jogo 

das contas de

vidro 

— 

que 
sua erudição e 

profundidade 

de 

pen-

samento encontram sua culminância. A narrativa

que 
encerra o último apêndice d'O 

jogo 

das contas

de vidro, intitulada 

"A 

encarnação hindu", evidencia

o 

profundo 
conhecimento 

que 

o escritor 

possuía 

do

hinduísmo, conhecimento esse 

já 

demonstrado 110

romance Sidarta.

São inúmeras as referências. Para mencio-

narmos uma época mais recente, 

que 
caracterizou

o começo da expansão comercial do segmento de

livros de espiritualidade, 
temos as obras do monge

tibetano Lobsang Rampa, 

que 

descreviam a vida e

os costumes do seu 

povo, 

numa época em 

que 

nada

sabíamos sobre este 

país 

até então isolado do mun-

do. A origem de Rampa e de sua obra literária é ob-

jeto 

de controvérsias no 

que 

diz respeito à veracida-

de de sua identidade: algumas informações 
diziam

que 

ele teria sido uma espécie de 

"mago 

negro" a

serviço do nazismo antes de se tornar um sucesso

de vendas; outros alegavam 

que 
ele seria um far-

sante inglês 
que 

se escondia atrás da identidade de

monge tibetano.

Seja 
qual 

for a verdade, 
o fato é 

que pelo 

me-

nos seus 
quatro 

ou cinco livros iniciais 

(ele publi-

cou mais de dez títulos) 
descreviam a rotina e as

tradições do 

povo 

e dos monges tibetanos com uma

riqueza de detalhes 

que 
só alguém 

profundamen-

te familiarizado com os costumes de uma cultura

muito 
pouco 

conhecida 

pelos 
ocidentais seria capaz

de fazer. Rampa foi, com certeza, uma das 

pontas
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de lança da divulgação da espiritualidade oriental

entre nós. Não foi o único 

- 

poderiam 

ser citados

diversos outros autores 
- 

mas foi um dos 

que 

mais

contribuiu 

para que 

a complexa e diversificada es-

piritualidade 

tibetana se tornasse conhecida neste

lado do mundo.

Hoje em dia, temos um representante menos

polêmico 

e com mais credibilidade, trazendo infor-

mações sobre o budismo tibetano 

para 

os ociden-

tais: é o seu líder espiritual, Sua Santidade o XIV

Dalai Lama, Tenzin Gyatso. Desde 

que 

se exilou na

índia 

por 

ocasião da invasão do Tibet 

pelos 

chine-

ses, o Dalai Lama tem se empenhado numa 

peregri-

nação 

por 

todo o mundo com a finalidade de cha-

mar a atenção da opinião 

pública 

mundial 

para 

as

questões político-religiosas 

de seu 

país. 

Por conta

disso, acabou sendo agraciado com o Prêmio Nobel

da Paz no ano de 1989.

A obra impressa do Dalai Lama se divide em

duas vertentes básicas: uma mais voltada 

para 

a di-

vulgação da cultura e da religiosidade de seu 

país,

e outra, mais 

popular, 

editada através da seleção de

conferências e 

palestras proferidas 

em todo o mun-

do sobre 

práticas 

fundamentais do budismo tibeta-

no, como a meditação e a compaixão. Recentemente,

foi 

publicado 

um título 

que 

aborda a sua aproxima-

ção 
com a ciência moderna ocidental, a 

partir 

dos

diálogos 

que 

manteve com numerosos cientistas

ocidentais 

que 

o visitavam em Daramsala, a cidade

da índia setentrional onde estabeleceu seu 

governo

no exílio.

O Dalai Lama tornou-se um símbolo mundial

de 

pluralidade 

e de diálogo. Em uma época de tan-

tos fundamentalismos religiosos, seu cuidado ao

abordar temas ligados à religião 
_ 

e sua constante

preocupação 

em respeitar as opções espirituais de

cada cultura e cada 

país 
_ 

só o consagram mais e

mais como uma referência como 

pensador 

e líder

religioso. Suas obras encontram-se espalhadas 

por

todas as casas editoriais brasileiras e estão sempre

presentes 

nas listas dos mais vendidos em suas mais

diversas formas de apresentação.

O escritor mexicano Carlos Castaneda é uma

outra referência importante neste campo, com seus

livros sobre os brujos indígenas dos desertos do

México. Segundo consta, Castaneda se aproximou

da cultura nativa dos brujos movido 

por 

uma invés-

tigação acadêmica 

que 
deveria se tornar sua tese de

mestrado. No entanto, acabou de tal forma envolvi-

do com uma cultura e espiritualidade tão vastas e

complexas 

quanto 

as orientais, 

que 

abandonou sua

busca antropológica e tornou-se um iniciado nos ri-

tuais e mistérios 

que 
lhe foram ensinados 

pelo 

seu

mentor, o índio de etnia taqui Don Juan.

Mais uma vez o 

pensamento judaico-cristão

ocidental se deparava com um conhecimento tão

próximo (geograficamente) 
e tão distante 

(espiritu-

almente) dos conceitos nos 

quais 
fomos educados.

Os ensinamentos de Don Juan 

(título 

original do 

pri-

meiro livro, 

que 

no Brasil recebeu o nome de A erva

do diabo) e as reflexões de Castaneda 

produziram

mais de dez livros de conteúdo 

profundo, que 

estão

até hoje nos catálogos das editoras e são constante-

mente reimpressos.

Um dos terrenos mais 

pantanosos para 

as 

pró-

prias 

editoras e 

que 
só recentemente se consolidou

é o da ficção de espiritualidade. A série de sucessos

editoriais do escritor norte-americano 
Dan Brown,

misturando um estilo de novela 

policial 

com ele-

mentos religiosos e esotéricos, tornou-se um dos

maiores sucessos comerciais de tempos recentes em

todo o mundo.

O 

jovem 

bruxo Harry Potter, 

que 

fez a escritora

escocesa J. K. Rowling sair da inadimplência finan-
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ceira 

para 

se tornar uma das maiores fortunas do principal vilão da trilogia, mas Tolkien nunca admi-

Reino Unido, é outra 

prova 

recente do sucesso des- tiu ou confessou esta influência. O recente sucesso

te tipo de livro. As aventuras do herói adolescen- da filmagem dos três livros 

(.A 

Sociedade do Anel, As

te misturam, em doses iguais, uma narrativa cheia duas torres e O retorno do rei) 

pelo 

diretor Peter Ja-

de mistérios e situações inesperadas, 

que poderiam ckson 

só fez crescer em todo o mundo o culto a uma

estar em 

qualquer 

boa história 

policial, 

com as 

pe- das 

mais fascinantes e completas obras da literatu-

ripécias de um 

grupo 

de alunos de uma escola de ra mundial, onde se misturam, em doses exatas, as

bruxos. aventuras 
mitológicas, o conhecimento esotérico e

Não há como não mencionar outro autor, não o domínio da narrativa literária,

tão recente do 

ponto 

de vista do lançamento de seu Só 

para 

efeito de comparação com um trabalho

trabalho, mas com uma exposição muito maior, 
por de grande 

sucesso comercial 

já 

mencionado 

- 

a sé-

causa da versão cinematográfica de alguns de seus rie do 

jovem 

bruxo Harry Potter basta consta-

livros: John Ronald Reuel Tolkien, mais conhecido tarmos 
a diferença entre os 

personagens 

chamados

em literatura como J. R. R. Tolkien, autor da trilo- elfos 
em cada um dos trabalhos: enquanto na obra

gia 

O Senhor dos Anéis, além de outros títulos menos de 
Tolkien os elfos são o 

que 

há de mais nobre e

conhecidos, mas igualmente ricos do 

ponto 

de vista elevado em cultura e espiritualidade, na obra de Ro-

literário. wling 
estes seres são serviçais de origem humilde

Neste campo da ficção de espiritualidade, e 
de 

pouca 
cultura, apresentados mesmo de uma

Tolkien 

pode 

e deve ser considerado o 

pai 

de todos forma 
caricatural 

e subalterna. Há 

quem 

diga 

que

os outros autores. Sua obra, além de solidamente a 
autora de Harry Potter os tenha idealizado desta

embasada nos seus 

profundos 

conhecimentos de li- forma 
para 

criar uma diferença em relação aos elfos

teratura 

(era professor 

da matéria na Universidade de 
Tolkien. De uma maneira ou de outra, este últi-

de Oxford), 

possui 

uma estrutura dramática 

própria mo 

continua a ser referência incontestável na lite-

de alguém 
que 

domina com facilidade a carpintaria ratura 
inglesa, seja como 

parâmetro 

de afirmação

romanesca. Sua erudição e seu domínio dos temas ou 
de negação.

abordados em sua 

principal 

obra 

permitiram-no Um 

outro segmento 

que 

tem obtido um

chegar ao 

ponto 

de criar línguas e escritas 

para sucesso 

específico no Brasil, até 

porque parece 

ser

alguns dos 

povos 

retratados nas suas histórias. Os especialidade 
da nossa espiritualidade ecumênica,

mitos e o folclore do norte da Europa estão 

presen- são 

os romances espíritas. O formato teve sua 

prin-

tes na forma como são apresentados seres como os cipal origem em diversas 
obras 

psicografadas pelo 189

hobbits e os elfos. médium 
Chico Xavier, onde se fazia uma mistura de

O Senhor dos Anéis foi escrito em módulos du- romance 
histórico com temas em 

que 

as 

questões

rante o 

período 

da Segunda Guerra Mundial, 

por espíritas 
(karma, 

reencarnação, 
mundo espiritual)

meio de cartas enviadas a seu filho Christopher, 
que eram 

o eixo condutor da narrativa. Chico foi o 

pre-

era 

piloto 

da Real Força Aérea inglesa. Muitos estu- cursor 
desta linha, ao 

publicar 
Paulo e Estevão, Há

diosos de seu trabalho enxergam um 

paralelo 

entre dois 
mil anos atrás e diversos outros livros onde as R 
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a ascensão do nazismo e o crescimento do 

poder 

do informações históricas se misturavam com os con- LIVRO
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ceitos e doutrinas do espiritismo.

A maior representante deste segmento nos dias

de hoje é a médium e escritora Zíbia Gasparetto,

autora de numerosos romances do 

gênero. 

Como

o livro e o hábito da leitura são uma tradição no

espiritismo brasileiro, o resultado comercial deste

tipo de trabalho é imenso, tanto nas livrarias con-

vencionais, 
quanto 

naquelas 

presentes 

na 

grande

maioria dos centros espíritas brasileiros. O sucesso

de Zíbia e seus filhos 

(também 

são autores) é tão

grande que já possuem gráfica 

e editora 
própria,

publicando 

não só seus trabalhos como o de outros

autores do 

gênero.

Como 

podemos 

constatar, o tema 

"livros 

e espi-

ritualidade" é vasto, bem mais vasto do 

que 

as ru-

bricas nas 

quais 

estes livros são classificados nas

livrarias e nas listas de mais vendidos. Com isso,

dificilmente o esgotaríamos neste artigo.

Waldemar Falcão é escritor e autor, entre outros livros,

de Enco?itros com médiuns notáveis.
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