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APRESENTAÇÃO

O volume que apresento é composto de trabalhos sobre as relações entre
literatura, autoritarismo e violência. A maior parte dos textos corresponde a
resultados dos projetos de pesquisa Literatura e Autoritarismo (2000 – 2007), Violência
e forma (2008 – 2011, em andamento) e Escritas da violência (2006 – 2010, em
andamento).
O projeto Literatura e Autoritarismo, entre 2000 e 2002, foi um Projeto
Integrado CNPq em parceria com a Profa. Rosani Ketzer Umbach (UFSM), sendo
posteriormente desenvolvido como projeto individual junto ao CNPq. Escritas da
Violência é um Projeto Temático FAPESP em parceria com os Profs. Francisco Foot
Hardman e Márcio Seligmann‐Silva (UNICAMP).
Poderia ter escolhido apresentar os textos na ordem em que foram escritos, o
que daria visibilidade às mudanças de perspectiva de trabalho ao longo do tempo, em
aproximadamente uma década contemplada por este volume. A estrutura adotada
corresponde a uma seqüência que considera critérios como afinidade temática, vínculo
conceitual e proximidade histórica entre os objetos. Como se trata de uma compilação
de dispersos, repetições de referências bibliográficas e especificidades de formatação
(como no que se refere ao número de páginas de cada texto) poderão ser observadas.
A perspectiva que motiva o trabalho é dupla – por um lado, procura ser
rigorosamente histórica, considerando os contextos de produção específicos das obras
examinadas; por outro, escolhe uma enunciação determinada por problemas do
momento presente.
Ao longo da produção literária brasileira de 1930 a 2000, encontramos a
presença de uma série de elementos formais e temáticos que se articulam com a
violência histórica. Examinando esses elementos, encontramos uma constante ligação
entre processos históricos e problemas literários.
Examinando em conjunto os textos aqui escolhidos para estudo, percebemos
um movimento constante de elaboração de cenas de violência. Esta tese se propõe a
chamar a atenção para esse movimento, seus pontos de contato com os regimes
autoritários brasileiros e suas heranças, e os problemas críticos daí resultantes.
Entre as proposições aqui colocadas em perspectiva, estão as seguintes:




O elogio da violência está associado, na perspectiva hegeliana, à
concepção épica tradicional, enquanto a crítica da violência, na
perspectiva adorniana, está vinculada à forma sem síntese, em
autores como Kafka e Celan;
A violência de Estado pode estar associada a mecanismos de controle
social e educacional e estes, de modo mediado, por sua vez, a
regimes canônicos de transmissão de obras e autores, de modo que o
cânone e a memória cultural podem ser expressão de interesses
sociais autoritários;
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A consciência da presença de violência social na História do Brasil
pode atuar como fundamento para escritores construírem imagens,
personagens, enredos, estruturas narrativas;
A violência pode causar impacto traumático, individual ou coletivo, e
as conseqüências desse impacto alcançam danos em dor corporal,
nas relações entre corpo e linguagem, no campo da memória, na
capacidade de percepção, e esses elementos podem se manifestar na
constituição de narradores e personagens em obras articuladas com
contextos autoritários;
A literatura pode estabelecer o questionamento sobre o ato de matar
que, sendo no cotidiano político trivializado como plausível, na ficção
pode ser elaborado como horrível, espantoso, causando
perplexidade, choque e indignação;
A Teoria da Literatura pode se ocupar de uma estética da violência,
de um campo de reflexões destinado a pensar como descrever o
horror, suas condições de contemplação e vocabulário para sua
descrição, levando em conta articulações entre tema e forma;
A violência pode remover dos seres humanos as condições de
integridade necessárias para explicitação de direitos humanos,
podendo a literatura ocupar a posição de configuração de voz e
resistência;
A crítica literária brasileira tem um desafio, em alguns escritores, com
a presença de elementos negativos fundamentais, imagens como a
“vida menor”: cabe pensar o que eles podem significar, dentro de um
contexto autoritário e repressivo; é razoável a hipótese de uma
constituição negativa do sujeito, em que a experiência limite da
morte constitua uma referência central.

A primeira parte do volume vai se ocupar de reflexões em relações entre Teoria
da Literatura, autoritarismo e violência. A segunda apresenta sistematizações do
trabalho de pesquisa, isto é, estudos abrangentes sobre as relações entre literatura e
violência no Brasil. A terceira é um pequeno excurso, em que tomei a liberdade de
incluir dois textos antigos sobre literatura dedicada explicitamente ao elogio da
violência.
As duas últimas partes são de estudos específicos de obras literárias brasileiras,
em que tento delinear o movimento mencionado anteriormente. Enquanto a quarta
está montada em torno do Estado Novo, a quinta tem como núcleo a ditadura militar e
suas heranças.
Embora o horizonte seja abrangente, e alguns trabalhos mencionem escritores
de várias épocas, há um recorte objetivo no corpus de pesquisa, o período de 1930 a
2000. Alguns textos literários atuaram como motivadores, de modo mais ou menos
constante e explícito, para constituição da pauta de problemas com que trabalho. Em
certo sentido, esta tese consiste em uma tentativa de sugerir a narração da história da
literatura brasileira a partir de uma ênfase na atenção a esses textos. Relaciono alguns
deles, em uma lista breve e incompleta de minhas obsessões de leitura e releitura. Os
rostos imóveis e Vida menor, de Carlos Drummond de Andrade; Infância, Vidas secas e
São Bernardo de Graciliano Ramos; Grande sertão: veredas e O mau humor de Wotan
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de Guimarães Rosa; Carta ao ministro da educação e A hora da estrela de Clarice
Lispector; O exilado de Murilo Mendes; Os sobreviventes, Lixo e purpurina e Depois de
agosto, de Caio Fernando Abreu; Lixo e O condomínio, de Luís Fernando Veríssimo; Em
câmara lenta, de Renato Tapajós; O cego de Ipanema, de Paulo Mendes Campos;
Cegos, de Lara de Lemos.
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PARTE I
TEORIA DA LITERATURA, AUTORITARISMO E VIOLÊNCIA

IDEALISMO E CONSCIÊNCIA POLÍTICA EM TEORIA DA LITERATURA

Chegou um tempo em que não adianta morrer.
Chegou um tempo em que a vida é uma ordem.
A vida apenas, sem mistificação.
Carlos Drummond de Andrade, Os ombros suportam o mundo

O atual estado da discussão em historiografia e literatura comparada no Brasil é
caracterizado por um forte e múltiplo movimento de revisão dos parâmetros de
sustentação do cânone. Esse movimento não pretende apenas mudar listas de autores
e obras dos manuais de referência; bem mais do que isso, ele atinge os fundamentos
da própria configuração do cânone. Um dos pressupostos dessa configuração é a
noção de valor.
Sabemos hoje que estar ou não no cânone é resultado de um processo seletivo
que se caracteriza pela legitimação de exclusões. Distinguir entre um bom autor e um
mau autor, uma boa obra e uma má obra, é uma tarefa que não se apresenta mais
hoje para os estudos literários brasileiros como se apresentava nos anos 70. Para
definir um valor literário hoje, considerando a complexidade do campo de debates, é
preciso ter clareza de critérios. O campo intelectual discute, como não podia discutir
no passado, pontos de vista sobre a definição de critérios.
Existe um descompasso entre a pesquisa acadêmica em estudos literários e a
situação do ensino universitário na área de Letras. Embora os últimos trinta anos
tenham sido caracterizados por fortes discussões em paradigmas e modelos
conceituais, os programas curriculares de Letras têm sido caracterizados de forma
predominantemente conservadora, com poucas exceções.
Se por um lado as pesquisas mais corajosas têm procurado rever os
fundamentos do cânone e discutir possibilidades de mudanças de paradigmas, por
outro, as instâncias responsáveis pelo ensino de pós‐graduação e graduação têm tido
dificuldades e resistências quanto à articulação entre o cotidiano de sala de aula e a
coragem das mudanças.
Eduardo Coutinho afirmou que tem‐se tornado imperativo resgatar produções
culturais colocadas em segundo plano pela tradição (COUTINHO, 1991: 72). Entre as
exclusões convencionalmente operadas, o cânone brasileiro é marcado de modo geral
pela ausência, por exemplo, do cordel, da tradição oral, dos registros indígenas. É
importante o esforço de grupos de pesquisadores em resgatar autores e obras que,
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por variadas circunstâncias históricas e ideológicas, deixaram de ser reconhecidos em
seu tempo. Pesquisadores ligados ao feminismo, às etnias e a grupos sociais
marginalizados têm procurado indicar lacunas e reverter critérios de valor
consolidados.
A discussão envolve implicações em termos de política cultural, com relação à
concepção de prioridades nas bases histórico‐sociais de formação do país. De acordo
com Bobby Chamberlain, a luta pela inclusão ou exclusão de um autor no cânone
brasileiro é essencialmente ideológica. Os projetos de revisão historiográfica estão
comprometidos com convicções estéticas e ideológicas (CHAMBERLAIN, 1993: 17). Ao
examinarmos os critérios de inclusão e exclusão do cânone, teríamos de compreender
por que em nosso cânone “há poucas mulheres, quase nenhum não‐branco e muito
provavelmente escassos membros dos segmentos menos favorecidos da pirâmide
social” (REIS, 1992: 73).
Na medida em que entendemos os problemas de historiografia literária em
perspectiva ideológica, temos de buscar as raízes dos esquemas conservadores que
sustentam as conceituações responsáveis pela naturalização das exclusões. Os
fundamentos teóricos que sustentam a historiografia tradicional, incluindo a noção de
periodização, embora tenham comprovado rendimento, vêm a ser examinados não
como inteiramente isentos ou objetivos, mas como servindo a valores determinados.
Para Habermas, que se ocupa com a formulação de uma "condição de objetividade
possível" na ciência, conhecimento e interesse estão essencialmente ligados: "...a
mediação entre sujeito e objeto (...) constitui‐se inicialmente por ação e obra do
interesse. (...) a força do interesse penetra no núcleo lógico da pesquisa." Sendo assim,
a motivação subjetiva do conhecimento não seria um antípoda do esforço de
objetividade, mas sua própria base. O conhecimento de um objeto depende das
determinações do interesse em causa; cabe pensar isso no âmbito das interpretações
literárias.
A idéia de Habermas nos provoca tanto a reler as obras de historiografia
tradicional como a ler as críticas que ela recebe hoje como manifestações que podem
expressar valores culturais, ideológicos e políticos, mais ou menos explícitos. Os
debates referentes a linhas epistemológicas, opções teóricas, preferências conceituais
dizem respeito à expectativa de reconhecimento de autoridade científica, e a
interesses que se direcionam para o favorecimento de uma ou outra posição
ideológica. Nessa perspectiva, os conhecimentos de Teoria da Literatura não podem
ser encarados como ideologicamente neutros. A adoção de uma ou outra perspectiva
teórica traz conseqüências importantes, pois estabelece critérios para definição de
juízos de valor, articulados com processos seletivos excludentes e fundamentos da
construção do conhecimento academicamente legitimado.
Na perspectiva de compreensão do cânone proposta por Bobby Chamberlain e
Roberto Reis, e tendo em conta as proposições de Eduardo Coutinho a respeito das
necessidades de mudança, é possível observar que os instrumentos utilizados pela
comunidade acadêmica para estabelecer critérios de valor são responsáveis pelas
operações distintivas que dão suporte aos estudos literários na escola e na
universidade. O que é um bom livro? Quem é um bom autor? Quem merece ser lido, e
de que maneira? Quais as conseqüências da leitura? Dependendo do modo como
estudantes de Letras responderem essas questões, poderemos ter diferentes
resultados em seu trabalho investigativo.
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Para a formação básica do investigador de literatura hoje, no ensino de
graduação, um componente básico, sobre o qual temos necessidade de refletir, é a
bibliografia apresentada como fundamental em Teoria da Literatura. Mais do que isso,
a imagem de investigação literária proposta por essa bibliografia. É comum nos cursos
de graduação em Letras encontrar disciplinas de introdução aos estudos literários nos
períodos iniciais de formação. Freqüentemente concebidas com títulos como Estudos
Literários ou Teoria da Literatura, essas disciplinas são justificadas como responsáveis
pela preparação para os conhecimentos literários que um estudante deve desenvolver
ao longo de seu curso, nas diferentes áreas de abrangência a que se dedicar, como
literaturas estrangeiras modernas, literaturas de língua portuguesa e literaturas
clássicas. Em 1990, José Luis Jobim publicou um artigo, expondo as dificuldades de
definir, no âmbito acadêmico, o perfil adequado dessas disciplinas. Examinando dados
sobre o assunto, Jobim explica as conexões profundas entre as bases sociais dos
problemas de leitura e os problemas referentes ao funcionamento do ensino de Teoria
da Literatura no nível universitário. Jobim explica a importância da reflexão teórica, em
oposição aos enganos do senso comum (JOBIM, 1990: 41).
A bibliografia corrente em cursos introdutórios, no Brasil, é pouco diversificada.
Existem alguns manuais adotados como referências. Entre os textos de maior
aceitação, encontram‐se, em programas de diversas Universidades, títulos como
Teoria da Literatura de Vitor Manuel Aguiar e Silva, Teoria da Literatura de René
Wellek e Austin Warren, Notas de teoria literária de Afrânio Coutinho, e Teoria
Literária de Hênio Tavares 1. Além disso, são comuns as situações de adoção de textos
sobre elementos estruturais da narrativa e da poesia lírica. É constante o emprego de
textos sobre tempo narrativo, espaço narrativo, metrificação e figuras de linguagem,
entre outros.
Mesmo consideradas as exceções, observar como é comum no momento
presente a aceitação desses textos como referências deve levar necessariamente a
pensar nas implicações desse fato para a área de Letras. Esses livros se caracterizam
por uma concepção ambiciosa. Como manuais que levam o nome de uma disciplina na
capa, suas pretensões são abrangentes, pois procuram contemplar um painel vasto de
conhecimentos literários. A utilização desses manuais no ensino é legítima, desde que
se acompanhada de posição reflexiva consciente e crítica por parte do professor. Sem
a disposição reflexiva, resta a assimilação passiva e submissa.
No caso da leitura passiva, ocorre uma distorção. Como esses manuais
pretendem realizar uma sistematização de conjunto, optam por utilizar métodos
considerados respeitados em termos científicos. Deve ser observado que procuram
criar essa impressão com uma concepção de ciência fortemente idealista. Nos termos
de Johannes Hessen, trata‐se da “esfera das ciências formais ou ideais”, em que a
concepção de conhecimento se detém na imanência do objeto (HESSEN, 1980:152‐3).
O procedimento adotado pelos manuais é esquemático, com interesse em
sistematizações capazes de abarcar, em um conjunto unificado, formulações
consideradas fundamentais para a investigação literária. Os capítulos iniciais dos livros
são dedicados à conceituação de literatura.
A adoção de um ou mais entre esses livros pode resultar, dependendo do grau
de passividade ou de consciência crítica da abordagem do professor diante dos textos,
1

A primeira edição do livro de Aguiar e Silva ocorreu em 1967. O livro de Wellek e Warren é de 1948. Coutinho publicou seu
manual em 1976, sendo a primeira edição do livro de Tavares de 1974.
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em uma difusão de uma concepção extremamente distorcida das prioridades da
investigação literária. A leitura desses livros leva a uma imagem do campo de
investigação com heranças positivistas, articuladas com ideologias tecnicistas. Diante
desses livros, é criada a impressão de que o universo da investigação literária é um
universo distante dos conflitos humanos. As preocupações se restringem basicamente
às nomeações e aos cálculos: devemos nomear corretamente um período literário, um
gênero literário, um tipo de diegese, realizar os cálculos adequados na escansão de um
poema, saber distinguir formas variadas de construção.
Embora no estado atual da pesquisa literária no Brasil seja fundamental discutir
critérios de valor, para explicar por que um autor merece ou não reconhecimento,
ainda estão sendo utilizados manuais de Teoria da Literatura que antecedem esse
estado e que propõem teses cuja sustentação contraria os fundamentos básicos da
legitimidade dos questionamentos expostos na bibliografia recente, e examinados em
debates em congressos acadêmicos nos últimos anos.
Nos casos de Afrânio Coutinho e Hênio Tavares, interessa notar que seus
manuais foram concebidos durante a ditadura militar, nos anos 70. Foi extremamente
oportuna sua difusão, assim como o enorme impacto do estruturalismo. Segmentos do
ambiente acadêmico tiveram um comportamento conservador adequado à opressão
do sistema. Os manuais de Coutinho e Tavares expõem um distanciamento entre
conflitos reais da sociedade e as prioridades dos estudos literários. É como se no
universo da investigação literária estivéssemos em um mundo sem conflitos, em que
pobreza, guerrilhas e torturas não contam. É notável o contraste entre a concepção de
investigação literária desses autores e a concepção proposta pelos pensadores da
Escola de Frankfurt. Para estes, cuja produção estava em discussão no Brasil em certos
setores da vida intelectual na década de 70, a articulação entre teoria da literatura,
crítica cultural e investigação histórico‐política era fundamental.
A montagem esquemática dos manuais pode ser observada em seus índices. A
pauta de Aguiar e Silva está centrada na periodização, que governa quatro capítulos.
Em sua sétima edição revista, o manual de Aguiar e Silva traz os seguintes dez
capítulos: Os conceitos de literatura e literariedade; O sistema semiótico literário; A
comunicação literária; Gêneros literários; A periodização literária; Maneirismo e
barroco; Classicismo e neoclassicismo; Rococó, pré‐romantismo e romantismo; O texto
literário; O romance: história e sistema de um gênero literário. Como peculiaridade do
autor, chama a atenção seu interesse específico pelo romance, exposto no capítulo
final.
Em Wellek e Warren, existe uma preocupação com a especificação do campo
de atividade da disciplina denominada Teoria Literária. Além disso, a discussão de
elementos estruturais se desdobra em vários capítulos, inclusive distinguindo o estudo
de sons do estudo dos recursos semânticos. Na quarta edição, os dezenove capítulos
são assim listados: Literatura e estudo da literatura; Natureza da literatura; A função
da literatura; Teoria literária, criticismo literário e história literária; Literatura geral,
literatura comparada e literatura nacional; A ordenação e a fixação dos testemunhos;
Literatura e biografia; Literatura e psicologia; Literatura e sociedade; Literatura e
idéias; Literatura e outras artes; O modo de existência de uma obra de arte literária;
Eufonia, ritmo e metro; Estilo e estilística; Imagem, metáfora, símbolo, mito; Natureza
e formas da ficção narrativa; Gêneros literários; Valoração; História literária.
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A sexta edição revista e atualizada do manual de Hênio Tavares tem nove
capítulos, com várias divisões internas. Eles se denominam: Introdução; Literatura;
Estilos de época; Gêneros literários; Poética; Figuras e tropos; Estilo; Complementação;
Antologia. O oitavo capítulo inclui uma reflexão sobre folclore, que singulariza o
manual com relação aos outros, pela entrada no campo da produção popular. A
antologia final inclui textos portugueses e brasileiros, organizados de acordo com os
estilos de época.
No livro de Afrânio Coutinho, com heranças do New Criticism, a ênfase não está
nos períodos, como em Aguiar e Silva, mas nos gêneros, que ocupam mais da metade
do livro. São apresentados nove capítulos: Que é teoria literária; Que é literatura e
como ensiná‐la; Gêneros literários; Gênero de ficção; Gênero épico; Gênero lírico;
Gênero dramático; Gêneros ensaísticos; Crítica literária.
A ênfase de todos esses manuais está em uma concepção descritiva de
conhecimento literário. Essa concepção está associada a algumas prerrogativas. Em
primeiro lugar, vários capítulos são dedicados à classificação, tendo o ato de classificar
um fim em si mesmo. Em todos os manuais citados há um capítulo chamado Gêneros
literários, que contempla diferentes modos de classificar as formas literárias. Nesse
aspecto existem tanto heranças clássicas, que remontam a Platão e Aristóteles, como
um legado da Estética de Hegel, cujas categorias são articuladas por esses manuais de
variados modos. Em segundo lugar, há uma deliberada ênfase no estudo intrínseco das
obras. O manual de Wellek e Warren estabelece uma distinção entre “demanda
extrínseca”, que corresponde a seus capítulos VII a XI, e “estudo intrínseco”, nos
capítulos XII a XIX.
Dentro do “estudo intrínseco”, Wellek e Warren incluíram a noção de
“valoração”. Amparados em uma leitura de Kant, os autores propõem o seguinte:
“Os teoristas nossos contemporâneos concordam em que a experiência estética
é uma percepção de qualidade intrinsecamente agradável e interessante, que
oferece um valor final e serve de amostra e de pré‐degustação de outros valores
finais. (...) A experiência estética é uma forma de contemplação, uma atenção
amorosa a qualidades e a estruturas qualitativas.” (WELLEK & WARREN, s.d.:
301)
Wellek e Warren dedicaram um dos capítulos da parte referente à “demanda
extrínseca” ao tema das relações entre literatura e sociedade. Depois de comentarem
o potencial da literatura em termos de abordagem de elementos da história social, os
autores declaram:
“Esses estudos afiguram‐se, porém, de pouca valia enquanto partirem do
princípio de que a literatura é simplesmente um espelho da vida (...)
Reconheceremos então que a mais imediata situação de uma obra de literatura é
a sua tradição lingüística e literária, e esta tradição, por sua vez, é abrangida por
um ‘clima’ cultural genérico. Apenas de modo muito menos direto poderá a
literatura encontrar conexões com situações concretas – econômicas, políticas e
sociais. (...) Há que reconhecer que a situação social parece determinar a
possibilidade de realização de certos valores estéticos, mas não os próprios
valores”. (WELLEK & WARREN, s.d.: 125‐128)
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Está ausente desses manuais o interesse em abrir um capítulo dedicado às
relações entre literatura e política. Em Wellek e Warren, a concepção teórica sustenta
essa ausência. Elementos sociais não são considerados decisivos para a compreensão
das obras literárias. A definição de experiência estética apresentada é inteiramente
independente de condicionamentos sociais na produção e na recepção das obras. A
idéia de uma “atenção amorosa” expressa uma relação necessariamente destituída de
conflitos entre leitor e obra. Por sua vez, a defesa de que os valores estéticos não são
determinados pela situação social afasta a reflexão sobre literatura da política. Para os
autores, a situação em que uma obra se encontra deve ser compreendida em termos
de sua “tradição lingüística e literária”, com a qual cada obra estabelece relações
textuais.
Fiel a essa concepção, Afrânio Coutinho escreve que o valor de uma obra reside
“no seu aspecto estético‐literário, que lhe é comunicado pelos elementos específicos,
componentes de sua estrutura, e pela finalidade precisa de despeitar no leitor o tipo
especial de prazer, que é o sentimento estético.” (COUTINHO, 1976: 8). Segundo ele,
“Através das obras literárias, tomamos contato com a vida, nas suas
verdades eternas, comuns a todos os homens e lugares, porque são as verdades
da mesma condição humana. Ela tem existência própria, é ela e nada mais, e seu
campo de ação e seus meios são as palavras e os ritmos usados por si mesmos e
não como veículos de valores extra‐literários” (COUTINHO, 1976: 10).
A posição de Afrânio Coutinho é contrária ao que ele chamou de “tirania
sociológica” e “tirania política” (COUTINHO: 1980, 34). Defendendo uma posição hostil
à presença da crítica marxista no Brasil, o autor demarcou com clareza sua
discordância das preocupações da crítica voltada a questões sociais e políticas, estando
sempre a favor da leitura intrínseca (COUTINHO: 1969, 52‐3). Nos termos de Flora
Sussekind, “para ele, o processo social se apresenta como fator eminentemente
‘externo”. (SUSSEKIND: 1993, 22). Ao avaliar em um estudo a herança de Sílvio Romero
na historiografia literária brasileira, Coutinho expõe que “a tradição naturalista da
crítica sociológica prolongou‐se por toda a primeira metade do século XX, produzindo
ainda, depois do Modernismo, a vertente marxista, com Nelson Werneck Sodré”
(COUTINHO: 1986, v.IV, 61). Coutinho protesta que isso representaria a continuidade
de problemas que afastariam o estudo da literatura da análise intrínseca e do respeito
à sua autonomia.
É preciso dedicar atenção ao modo como Afrânio Coutinho formula sua
proposição. Ele fala em “verdades eternas, comuns a todos os homens e lugares”. Sua
concepção de condição humana é sustentada por um idealismo que apresenta como
igualitárias e homogêneas as condições de existência. Sem quaisquer restrições
histórico‐culturais, sem marcações de tempo e espaço, o ser humano desenhado por
Coutinho é abstrato, e suas “verdades” ultrapassam os limites das contingências.
Essa posição idealista, após as recentes mudanças de paradigmas, é
constrangedora. Sabemos que as condições de existência não são as mesmas para
homens e para mulheres, para patrões e para empregados, para brancos e para
negros, para heterossexuais e para homossexuais. Sabemos que sistemas repressivos
funcionam na sociedade brasileira, marcando diferenças hierarquicamente e
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estabelecendo normativas políticas e morais com função dominadora. Temos uma
noção hoje de que a complexidade da sociedade brasileira está articulada com a sua
diversidade interna e sua formação problemática.
As referências temporais também são fundamentais. Não é verdade que
escravos do século XIX tenham a mesma experiência que profissionais liberais do
século XX. Não é verdade que as condições de vida de indígenas no século XVI
correspondam àquelas em que vivem os poucos grupos de indígenas no presente
momento no país. Supor que existam “verdades eternas” capazes de expressar a
experiência da condição humana em meio a todas essas diferenças culturais e
históricas é mais do que idealismo. É um falseamento, ideologicamente conservador,
dos mecanismos de opressão.
Em Hênio Tavares, encontramos a seguinte reflexão sobre a relação entre
literatura e questões sociais.
“Na verdade, todo homem tem compromisso com a vida (...) O
compromisso, em literatura, envolve essa atitude acima
referida, como também temas universais que, diríamos,
constantes: os sonhos do poeta, decepção, luta, constância,
fidelidade, liberdade, felicidade, etc. Dentro de tais temas
latejam os menores, que podem particularizar‐se em ocasiões
(portanto integrando‐se no tempo) determinadas com visos de
aparente peculiaridade. Exemplo: a escravatura da raça negra.
O tema universal é a liberdade, e essa existirá sempre. O
tratamento infame que se deu a uma raça, afrontosamente
injusto e ostensivamente ignóbil, como no século XIX, é um
tema contingencial e temporal que serviu de pano de fundo
apenas para a configuração em arte de um intemporal e
universal.
Historicamente, por exemplo, Castro Alves é tomado como o
defensor de uma raça, sincronicamente da raça negra. Mas
artisticamente, no plano verdadeiro da literatura,
sinfronicamente, como uma das mais generosas e imortais
vozes que já exaltaram a liberdade” (TAVARES, 1978: 39).

A articulação dos argumentos é truncada, e a linguagem utilizada (com os
termos “afrontosamente”, “sinfronicamente”, e a expressão “de um intemporal e
universal”), caracteriza um discurso estilisticamente próximo de uma retórica de
herança parnasiana. Este é um caso exemplar de recusa deliberada da aproximação
entre investigação literária e conflitos sociais. Quando vai exemplificar o que sejam
temas menores, Tavares escolhe nada menos do que a escravidão. É assustador avaliar
essa classificação do ponto de vista dos oprimidos. O que haveria de menor no tema
da escravidão? Na perspectiva de Renato Janine Ribeiro, por exemplo, ela consiste em
um dos principais traumas constitutivos da formação social brasileira (RIBEIRO, 1999).
A escala de Tavares torna o tema da escravidão menor do que os temas considerados
universais ‐ “os sonhos do poeta, decepção, luta, constância, fidelidade, liberdade,
felicidade”.
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Em que mundo seria possível conceber que as condições de definição das
possibilidades de liberdade e felicidade são as mesmas para um intelectual
universitário e para um escravo do latifúndio brasileiro do século XIX? Que conceitos
de liberdade e felicidade são esses, capazes de ignorar as enormes diferenças de
qualidade de vida, oportunidades públicas e referências temporais? A enumeração por
si só é patética – em que medida “sonhos de poeta” podem ser considerados, em si
mesmos, um tema mais importante do que a escravidão? De que espécie de “luta”
poderá estar se falando, quando se fala logo depois em “constância” e “fidelidade”? A
estratégia de Tavares, comum a um segmento considerável da intelectualidade
brasileira, é diluir os conflitos humanos a ponto de eles se tornarem irreconhecíveis,
em sua generalidade e abstração.
Os adjetivos “infame”, “ignóbil” e “injusto” expressam indignação por parte do
autor com relação à escravidão. No entanto, essa indignação é relativizada pela escala
de valores apresentada. A palavra “apenas” sintetiza a trama histórica subjacente à
redação do texto. A escravidão é um pano de fundo para a configuração do tema
universal da liberdade. Castro Alves não tem seu valor articulado com seu
contingencial ataque à escravidão, segundo Tavares; ele tem como valor representar
“uma das mais generosas e imortais vozes que já exaltaram a liberdade”. Em plena
ditadura militar, como deveria Hênio Tavares redigir um manual de Teoria Literária?
Priorizando a importância dos conflitos sociais? A opção do autor está em valorizar o
que considera serem experiências universais. Nisso está em completa sintonia com
Afrânio Coutinho, que espera, como foi mencionado anteriormente, por “verdades
eternas, comuns a todos os homens e lugares, porque são as verdades da mesma
condição humana”.
O livro de Tavares é extremamente confortável para o regime autoritário em
que se constitui, na medida em que torna a violência da escravidão um tema menor.
Os temas universais propostos por Tavares são uma referência idealista, que abre mão
da compreensão da experiência concreta. No fragmento intitulado Literatura e
compromisso, no capitulo em que define Literatura em seu livro, Tavares nos leva a
crer que a escravidão não é nem a motivação nem o horizonte de constituição de
sentido para a recepção de Castro Alves, mas sim a liberdade, compreendida como
universal, não como problema contingente. Para usar os termos de Walter Benjamin,
“os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem
cessado de vencer” (BENJAMIN, 1985: 224‐5). Na perspectiva de Tavares, nossos
escravos mortos pelo sistema latifundiário são lançados ao estatuto de mera
contingência, enquanto no campo idealista dos valores universais os leitores podem
desfrutar do prazer estético singelo de ler um belo poema. Trata‐se de ausência de
ética, de indiferença com relação à dor e ao trauma coletivo, e de reforço da
tranqüilidade dos omissos, que permanecem com sua indiferença irresponsável
legitimada pela autoridade atribuída ao culto autor Hênio Tavares.
Os estudantes que se formam em cursos de graduação e pós‐graduação hoje
no Brasil tendo como referenciais livros como os de Aguiar e Silva, Wellek e Warren,
Coutinho e Tavares, se estiverem sendo conduzidos a assimilar passivamente as
orientações apresentadas, estão com muita probabilidade de criarem uma perspectiva
muito restrita com relação à abrangência da área de conhecimento delimitada como
Teoria da Literatura. O risco não se reduz ao problema da limitação na superficialidade
a que leva o estudo centrado na descrição e na classificação. Ele se estende à distorção
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e ao falseamento, resultantes do afastamento da investigação das condições de
produção e recepção das obras. Tomar uma obra em “atenção amorosa a qualidades e
a estruturas qualitativas” pode significar afastar dela o que pode fomentar em termos
de reflexão sobre conflitos humanos. Vê‐la apenas como portadora de “temas
universais” leva a desconsiderar o contexto em que é produzida e as condições em que
se realiza concretamente sua recepção, generalizando abstratamente suas
propriedades semânticas. Examinar a obra literária procurando “verdades eternas,
comuns a todos os homens e lugares” supõe desconsiderar as diferenças, repressões e
conflitos de perspectivas com que convivem as sociedades. O idealismo dos manuais
de teoria da literatura centrados na leitura imanente afasta texto de contexto,
literatura de mundo.
Ao propor um estudo com base nesses manuais, um professor deixa de levar
em conta idéias, originárias de diversas correntes, importantes para os estudos
literários brasileiros contemporâneos. Entre elas, além das anteriormente
mencionadas extraídas de trabalhos de Roberto Reis, Bobby Chamberlain e Eduardo
Coutinho, referentes à revisão dos valores que sustentam o cânone, cabe citar, por
exemplo:
-

-

-

o papel fundamental da literatura na constituição de valores humanistas e no
fomento aos direitos humanos;
a função do profissional de Letras nas mudanças sociais, analisada com
precisão por Rita Terezinha Schmidt (SCHMIDT, 1997);
as relações entre o signo lingüístico, a circulação de ideologias e os conflitos
sociais, compreendidas a partir da teoria de Bakhtin (BAKHTIN, 1986);
as implicações das enormes variações históricas e sociais de condições de
recepção para a compreensão dos valores estéticos (conforme LAJOLO e
ZILBERMAN, 1996);
a impossibilidade de sustentar a defesa de valores estéticos imanentes na
sociedade capitalista de mercado, sobretudo após a experiência da
desumanização das grandes guerras, estudada pela Escola de Frankfurt
(conforme MARCUSE, 2001);
a afinidade entre problemas estéticos e problemas de formação social no
Brasil, chave interpretativa fundamental para compreensão das peculiaridades
do sistema de produção cultural no Brasil (conforme NAVES, 1996).

Os manuais examinados não estão interessados em discutir assuntos que
articulem condições concretas da experiência humana, conflitos ideológicos,
compromissos coletivos e investigação literária. Temos ainda em bibliotecas e em
muitos programas de graduação e pós‐graduação referenciais bibliográficos que,
através do idealismo, afastam intencionalmente o estudante de Teoria da Literatura da
reflexão consciente sobre as bases concretas que sustentam a constituição de
conceitos e valores.
De acordo com Rita Terezinha Schmidt,

“É pelo exercício do pensamento crítico que podemos realizar o
corte diferencial em relação ao que aí está, pois permite o
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resgate das nossas energias de rebeldia e resistência não só à
violência do mundo empírico mas à violência simbólica dos
códigos lingüísticos, teóricos e ideológicos que o constituem e
que induzem ao obscurecimento da nossa capacidade de
distinguir o autêntico do inautêntico, o valor do desvalor. (...) O
interesse é constitutivo do conhecimento. Isso porque os
interesses dos que produzem conhecimento – os indivíduos, as
comunidades científicas, os pensadores da cultura –
determinam a forma do conhecimento. Poderíamos então dizer
que não há conhecimento desinteressado” (SCHMIDT, 1997:
142‐143).

Seguindo a orientação da autora, é necessário fazer uma interpretação, pautada
pelo pensamento crítico, de toda a bibliografia que utilizamos para a investigação
literária. As escolhas bibliográficas estão articuladas com nossos interesses. A leitura
atenta de livros como Notas de teoria literária de Afrânio Coutinho e Teoria literária de
Hênio Tavares permite apontar para alguns problemas importantes. Se o
conhecimento literário estivesse restrito a livros como esses, o caminho da
investigação estaria restrito a uma concepção idealista, centrada na descrição, na
classificação, na generalização e nos chamados “valores universais”. Não faria
diferença, no caso, se a nosso redor estivesse um governo ditatorial ou não, se fosse
legitimada a escravidão ou não; para usar termos de George Steiner,
“sabemos que a excelência formal e a extensão quantitativa da
educação não se relacionam necessariamente a um aumento
de estabilidade social e de racionalidade política. (...) as
bibliotecas, museus, teatros, universidades e centros de
pesquisa, nos quais, e mediante os quais, transmite‐se a maior
parte das humanidades e das ciências, podem prosperar ao
lado dos campos de concentração” (STEINER, 1991:87)
Um ensino universitário de literatura centrado em idéias como as de Notas de
teoria literária pode ser extremamente bem‐sucedido em termos formais e
quantitativos. Séries de dissertações e teses podem ser produzidas todos os anos sob
enfoques similares, dando a sóbria impressão, de herança positivista, de um progresso
indiscutível da ciência. No entanto, trabalhos que se reduzem à descrição e à
classificação, prendendo‐se a uma concepção idealista de conhecimento, permanecem
omissos perante a presença da barbárie à sua volta. Essa omissão, sob o olhar da
crítica ideológica, é uma estratégia conservadora das estruturas de poder. Quem adota
conscientemente essa omissão sente conforto dentro dessas estruturas.
De acordo com Schmidt, e em perspectiva habermasiana, se entendemos que
não existe conhecimento desinteressado, necessariamente temos de indagar a que
interesses serve esse mecanismo de conservação estrategicamente constituído.
Noutras palavras, indagar quem se beneficia da apresentação dos esquemas
descritivos e classificatórios como suficientes para criação de competências de leitura.
Indagar quem Enquanto segmentos da comunidade acadêmica sustentam os valores

18
conservadores, é importante incentivar o desenvolvimento de novas orientações
teórico‐metodológicas nas disciplinas de introdução aos estudos literários. As
articulações entre Letras e Ciências Humanas, a consciência crítica e ética referente à
responsabilidade da produção, transmissão e circulação do conhecimento, e a
compreensão dos antagonismos sociais fazem parte das necessidades a serem
contempladas nesse caminho de mudanças. Como área de conhecimento de interesse
público, a Teoria da Literatura deve ter sua função social discutida constantemente.
A prioridade consiste em renovar o debate sobre a motivação e os critérios de
legitimidade da investigação literária. É comum encontrar professores de literatura,
em diferentes níveis de ensino, que propõem descrever e classificar como capacidades
suficientes para a criação de competência na área. Exames vestibulares
freqüentemente contribuem para consolidar essa forma de percepção da área. Tanto
no ensino médio como no nível superior, é comum perceber exercícios em manuais
didáticos e instrumentos de avaliação em que o objetivo último da investigação é a
descrição formal, a classificação de gênero ou de período. Cobramos dos alunos que
saibam que Gonçalves Dias é um poeta romântico, não árcade. Muitas vezes, é como
se isso bastasse.
O trabalho propriamente interpretativo, com a atribuição de sentido a partir de
um questionamento conscientemente formulado, a reflexão que articula texto e
contexto, e as perspectivas interdisciplinares são freqüentemente reduzidas ou
dispensadas. Não há possibilidade de desenvolver pensamento crítico restringindo o
saber literário à descrição e à classificação. O trabalho interpretativo exige uma
consciência crítica elaborada, por parte do sujeito investigador, a respeito de seus
interesses e seus critérios de valor. Sem essa consciência crítica, valores não são
discutidos, apenas reproduzidos, e com isso conservados.
Como José Luis Jobim, entendemos que “nossa visão sobre a literatura não
pode deixar de ser uma configuração enraizada em nossa própria autoconsciência
social” (JOBIM, 1990: 45). Centrando o foco por um momento na figura do estudante
de primeiro ano de curso de Letras no Brasil, é preciso compreender que esse aluno,
nos primeiros contatos que tiver com a investigação literária, criará uma imagem,
ainda que inicial, do que seja a área de estudos literários, de como se faz pesquisa
séria nessa área, como se constituem seus conceitos, e como são conduzidos seus
debates. Em hipótese, se o estudante passar seu curso sem saber o que Candido
ensinou sobre literatura e direitos humanos, e se acreditar que nos livros Notas de
teoria literária de Afrânio Coutinho e Teoria literária de Hênio Tavares está exposta a
verdade absoluta sobre a área, as chances de esse estudante vir a reproduzir
descrições e classificações inócuas e sustentar uma indiferença com relação aos
conflitos da realidade social são sérias. Ele estará mergulhado na ilusão de que está
construindo ciência para o progresso. A violência do mundo empírico provavelmente
será, para ele, como a escravidão para Tavares, um tema menor.

O VALOR ESTÉTICO: ENTRE UNIVERSALIDADE E EXCLUSÃO
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Entre os debates da crítica literária contemporânea, um dos mais exigentes se
refere ao problema dos critérios de valorização de obras literárias. Observamos em
muitos aspectos, na literatura brasileira recente, a diversidade da produção, em
termos formais e temáticos, e isso tem estimulado uma ampla reflexão sobre a
adequação de categorias tradicionais para lidar com essa produção. Em meio a essa
reflexão, constantemente são formuladas dúvidas sobre a qualidade e a relevância das
obras contemporâneas.
Em tempos em que a complexidade da indústria cultural desafia as ciências
humanas como um campo cifrado, parece improvável que a relevância de obras
literárias possa ser avaliada de modo independente do impacto do mercado. O
questionamento do valor estético poderia demandar uma percepção crítica dos
mecanismos de descartabilidade de valor propostos pelo consumo.
Esse problema causa preocupação, mas a atenção deste estudo se volta para
apenas um aspecto do debate sobre o valor estético. Trata‐se de articular a apreciação
de obras literárias com a exposição à violência social contemporânea. Especificamente,
cabe pensar o que pode ser considerado esteticamente relevante, ou belo, ou passível
de contemplação, em um contexto de sujeição constante ao impacto agressivo de uma
realidade caracterizada por conflitos sociais e impasses éticos em ampla escala.
Dizendo de outro modo, se nos encontramos em um constante estado de suspensão
entre insegurança, medo e ansiedade, associado a tensões políticas e econômicas, o
que se apresenta como interessante ao olhar?
Em um contexto de real traumático, o padrão esperado não é necessariamente
a atração pelo estranhamento e pelo choque, como estratégia de tomada de
consciência sobre a potência destrutiva com que nos confrontamos constantemente
ao contemplar o mundo à nossa volta. Como evidencia a indústria do entretenimento,
muitos procuram a literatura, a música e o cinema em busca de alívio para o
sofrimento. Essa busca consiste, em muitos casos, em uma necessidade de construção
de ilusões perceptivas. Negações ou fugas, movimentos que propiciem descanso às
retinas fatigadas.
Se essa hipótese tem algum sentido, é possível discutir o problema dos critérios
de avaliação de obras literárias à luz da necessidade de crítica desses movimentos. O
fato de estarmos expostos a um processo social e político intensamente violento, em
que a indústria cultural potencia em escala indescritível as imagens da violência para
além de qualquer capacidade de assimilação, motivaria a adesão a produções culturais
capazes de propiciar pontos de conforto.
Quando o debate se mantém no campo do senso comum, afirmar o interesse
por uma obra não exige necessariamente justificativas. Reações emocionais podem ser
suficientes. Diante da proposição do problema “por que é boa uma obra literária?”,
respostas como “é bonita”, “é profunda” ou “me identifico com ela”, em situações
informais, podem ser completamente suficientes. O imediatismo contribui para a
suficiência da reação trivial, pois para os interesses do consumo, a superficialidade é
funcional. Mecanismos publicitários, operações de marketing e listas de best‐sellers,
entre outros procedimentos de manipulação, podem ajudar a constituir fundamentos
de legitimação de gosto.
Reações triviais não descartam o aspecto distintivo de uma atribuição de valor.
As frases “é bonita” e “é profunda” podem servir como marcadores de superioridade,
se o interlocutor assume haver implicitamente um julgamento de repertório – como
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em “é bonita, enquanto outras que conheço são feias”. Entre consumidores, no campo
das operações de mercado, aspectos distintivos podem agir como segmentação do
consumo, orientando faixas de público, e também como indicadores do grau de
facilidade com que uma produção será descartada em favor de outras. Um dos
principais instrumentos de sustentação de empresas da indústria cultural, em suas
ações de persuasão, consiste em fazer um consumidor acreditar (mesmo havendo um
visível esquema massivo de distribuição e vendas) que ele está livre para atribuir valor
distintivo a cada produto.
Quando o debate ocorre no campo acadêmico, podemos esperar algo
diferente. Cabe então uma argumentação, que sustente a definição de critérios de
qualidade. O mesmo problema, “por que é boa uma obra literária?”, pode assumir
então estatuto científico ou filosófico. São necessários, nesse caso, conceitos capazes
de sustentar uma argumentação em favor de um critério de gosto.
Cabe estabelecer então se, em termos acadêmicos, os critérios de avaliação
devem coincidir com o senso comum, e se devem favorecer o conforto perante uma
realidade traumática. Em outras palavras, a crítica contemporânea deve atribuir valor
a obras argumentando em favor de percepções que nos iludam com a imagem de um
mundo conciliado?
O contexto brasileiro das últimas duas décadas conheceu tanto a consolidação
da auto‐ajuda como um setor editorial de investimento seguro, quanto a acentuação
do interesse do público por obras que não receberam reconhecimento nas listas
universitárias de leituras para vestibulares, como O alquimista, Harry Potter e
biografias de figuras midiáticas. Numerosos fatores podem ajudar a compreender esse
processo merecedor de prioritária atenção. Em hipótese, um desses fatores, em
termos de psicologia social, pode ser a busca de elementos afirmativos, em suma, de
um otimismo dotado de solidez moral, capaz de apontar para a superação individual
de dificuldades sociais, econômicas e políticas.
No idealismo alemão, Friedrich Schelling, como teórico de estética, realizou
uma defesa otimista de desígnios morais e religiosos. Obras literárias, para o filósofo,
deveriam propor um mundo melhor do que ele de fato é, para elevar os seres
humanos em seus valores e interesses. Schelling propöe que a arte deve preservar o
homem "do vazio, da debilidade, da nulidade interior, esperando que tente alcançar a
beleza por uma sábia harmonia" (SCHELLING, 1959). Há uma atualidade evidente em
um dos aspectos defendidos por Schelling: é compreensível a escolha por uma vitória
do bem moral. Consumidores em busca de entretenimento podem optar por escolhas
que removam o sentimento de “debilidade, de nulidade interior”, em favor de uma
atitude otimista perante a realidade.
Não se trata apenas de observar que que a auto‐ajuda e Paulo Coelho propõem
investimentos narcísicos para compensar dificuldades de integração social, nem
apenas de perceber que a venda de livros otimistas é favorecida pelo aumento do
impacto agressivo da realidade cotidiana. Mais do que isso, se trata de perguntar em
que medida esses processos de consolidação de relações entre autores, editoras e
público supõem concepções estéticas que não são suficientemente compreendidas
pelos pesquisadores universitários. Se as teorias estéticas são construídas em direta
relação com valores distintivos, é inteiramente previsível que muitos intelectuais
prefiram discutir conceitos que consigam descrever as obras que apreciam e justificar
suas escolhas de leitura. Com isso, é plausível que esses conceitos sejam inadequados
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para explicar e legitimar obras que rejeitam, ou que sejam feitos esforços para que os
conceitos justifiquem com propriedade suas rejeições.
No entanto, é ingênuo imaginar que os juízos de valor, como operadores
distintivos, não estejam sujeitos ao debate e à controvérsia. Em muitos casos, para se
distanciarem de conflitos – não é fácil debater posições sobre literatura de fato,
mantendo clareza e respeito – intelectuais optam por concepções estéticas que
parecem assegurar a inutilidade da discussão. Uma obra é boa então porque foi
possível ao intelectual, genial ou erudito, reconhecer isso. Opiniões diferentes são
desautorizadas ou despreparadas. Não é apenas o valor que é distintivo nesse caso,
mas sobretudo o lugar de que fala o intelectual.
Para assegurar que apenas poucos eleitos sejam reconhecidos como capazes de
atribuir valor de modo legítimo, e que não reste alternativa aos leitores leigos a não
ser segui‐los em obediência, há várias estratégias conhecidas. Uma delas é comum e
constante: afirmar que o valor de uma obra é inteiramente inerente a ela. Valor então
seria uma substância, não uma atribuição; um dado a priori, não uma construção
histórica. Bons leitores o reconhecem, leitores fracos nada vêem. Essa perspectiva
comum não é apenas arrogante intelectualmente, ela é francamente autoritária. O
valor considerado inerente à obra consiste em capital intelectual (BOURDIEU, 1996),
indicador de relevância e prestígio de quem o reconhece.
Um ponto de vista que pode ser lembrado, neste caso, é o de Afrânio Coutinho,
responsável por diversos livros de ampla influência nos estudos literários brasileiros ao
longo do século XX. Coutinho escreve que o valor de uma obra reside “no seu aspecto
estético‐literário, que lhe é comunicado pelos elementos específicos, componentes de
sua estrutura, e pela finalidade precisa de despertar no leitor o tipo especial de prazer,
que é o sentimento estético.” (COUTINHO, 1976, p. 8). Segundo ele,
“Através das obras literárias, tomamos contato com a
vida, nas suas verdades eternas, comuns a todos os homens e
lugares, porque são as verdades da mesma condição humana.
Ela tem existência própria, é ela e nada mais, e seu campo de
ação e seus meios são as palavras e os ritmos usados por si
mesmos e não como veículos de valores extra‐literários” (Idem,
p. 10).
Estamos diante de uma posição que defende uma autonomia do campo
estético com relação ao contexto histórico‐social, posição que o autor defendeu em
muitos de seus trabalhos. Além disso, temos uma conexão direta entre o “sentimento
estético” e as “verdades eternas” da “condição humana”.
Em Coutinho temos a explicitação de um fundamento universalista nas
condições de avaliação das obras. Ele é claro em defender a idéia, amplamente
difundida no new criticism americano, e fortemente influente na crítica brasileira ao
longo do século XX, de uma condição humana universal.
Esse fundamento permitiria dispensar variáveis temporais e espaciais, que
especificariam as condições de existência. Falar em idealismo e em metafísica para
descrever essa concepção não é suficiente. É preciso notar seu caráter purista e seu
investimento no efeito emocional das obras. Trata‐se de uma posição que, mascarada
de distanciamento da política, é em si mesma fortemente marcada por uma ideologia
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conservadora. Se as verdades humanas são eternas, invariáveis, pouco importam os
conflitos históricos circunstanciais, as contingências tensas. Evidentemente não é
assim que pensam o feminismo e o movimento negro. A defesa de verdades eternas
pode coincidir, convenientemente, com o reforço do recalque da violência histórica. A
posição de Afrânio Coutinho, afinal, não corresponde ao interesse de toda a
humanidade. Ela serve para reforçar as condições de desigualdade e exclusão e
silenciar as vozes de segmentos sociais que historicamente não tiveram direito à
manifestação no campo das letras.
Não são pequenos os esforços de intelectuais para manter a literatura distante
do mundo sangrento da realidade traumática. Programas de pós‐graduação brasileiros,
no momento presente, continuam produzindo teses e dissertações que usam
expressões próximas a “condição humana” e “sentimento estético” em acepções
similares às de Afrânio Coutinho. Muitas vezes os autores dos trabalhos não estão
suficientemente conscientes das escolhas que realizam, e defendem suas posições sem
atentar à sua inserção na história das idéias e dos estudos literários no país. Trabalhos
descritivos e classificatórios frequentemente rejeitam a atribuição de historicidade a
obras, e muitas vezes renunciam a explicitar critérios para as delimitações e
avaliações de seus objetos. E não deixa de ocorrer que, na mais ingênua boa fé, uma
pesquisa defenda a grandeza de um autor pela sua universalidade, precisamente no
sentido de que sua obra transcenderia ao mundo sujo da sociedade em conflito. Com
certeza, seria um alívio, como sublimação da insistente incapacidade da humanidade
em estabelecer paz, que todos os seres humanos se reconhecessem como
essencialmente idênticos. Não haveria razão para conflitos. Seria a eliminação de todas
as fantasmagorias anunciadas em Marx, Freud, Adorno e Levinas.
No entanto se trata de puro delírio: construção de uma imagem da realidade
sem diferenças. Esse universalismo falseia o fato traumático de que estamos expostos
ao conflito intensamente, em um processo histórico‐social antagônico, que não admite
síntese conciliatória, conforme a meticulosa avaliação da Dialética negativa de Adorno
(ADORNO, 1999. p.317‐318). Esse universalismo, incompatível com uma negatividade
crítica, escolhe ficar cego diante das tensões históricas que motivam escritores e
impregnam obras.
A noção de universalidade de valor, em si mesma, mereceria longa e dedicada
reflexão, atenta às vertiginosas implicações do emprego da palavra “universal”, seus
componentes morfológicos, sua polissemia e suas apropriações antropológicas e
históricas. É uma palavra que pode ser muito cativante em contextos de elevada
tensão política. O emprego dessa palavra pede explicitação de ponto de vista de sua
enunciação: a que universo nos referimos, a cada vez que dizemos essa palavra?
Estaria o responsável pela enunciação projetando o universo a partir de si mesmo,
modelando seus limites a partir de seus interesses específicos?
Nesses termos, podemos retomar a questão básica ‐ “por que é boa uma obra
literária?”. A historiografia conservadora, investindo na idéia de universalidade,
poderá falar em termos como: profundidade; densidade; reflexividade. A contribuição
de uma obra para a civilização depende, nesse sentido, da profundidade com que
penetra no interior da condição humana e revela seus fundamentos essenciais.
Esse vocabulário, adotado em diversas perspectivas teórico‐críticas, serve em
situações em que a argumentação se desencontra de si mesma. Podemos afirmar que
uma obra é profunda, ou que ela provoca reflexão, como um modo de elogiar ou
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registrar seu poder de impacto, mas ao mesmo tempo não estamos indicando nada
específico. É possível sugerir que um estudo de lógica formal seria capaz de medir
exigências reflexivas de um texto, como fazem abordagens empíricas, mas isso não
permitiria mensurar valor, como se fosse uma substância em seu interior – o valor é
uma atribuição historicamente construída. Frases como “esta obra tem densidade”
não são objetivas, e evocam primariamente os interesses dos sujeitos que as
enunciam.
Com uma tradição literária no horizonte, podemos acreditar em critérios de
valor estabelecidos com solidez: autoridades acadêmicas, dotadas de estofo
intelectual e rigor comparativo, são consideradas responsáveis pela segurança das
avaliações duradouras. Historiadores da literatura, ao elaborarem repertórios de
autores e obras caracterizados como dotados de alto valor, teriam constituído
parâmetros a serem utilizados no trabalho que nos cabe no presente. Em perspectiva
canônica, esse trabalho consistiria em reproduzir valores, confirmar avaliações, e
interpretar a produção do presente à luz da continuidade do conhecimento
estabelecido.
O problema muda de figura se deixamos de lado a defesa da perspectiva
canônica. A desconfiança com relação a avaliações consideradas seguras pode trazer
dificuldades. Não se trata apenas de colocar dúvidas sobre opiniões freqüentemente
consideradas inequívocas, mas mais do que isso, de discutir as condições em que essas
opiniões circulam.
Tomemos, por exemplo, por um lado, Harold Bloom, com O cânone ocidental
(BLOOM, 2003), caracterizando a superioridade de um conjunto de autores de sua
eleição com relação a outros como um dado demonstrável e seguro. Por outro,
aqueles que ele caracteriza como seus inimigos acadêmicos – críticos interessados em
questões como gênero, etnia, raça, religião e orientação sexual.
O debate, tal como examinado por Bloom, é de fundo político e institucional.
Envolve o futuro dos departamentos de inglês, e a definição de prioridades para os
estudos literários.
“(...) a crítica literária, como uma arte, sempre foi e sempre será um
fenômeno elitista. Foi um erro acreditar que a crítica literária podia tornar‐se
base para a educação democrática ou para melhorias da sociedade. (...) O que
mais me interessa é a fuga ao estético entre tantos de minha profissão (...)”
(BLOOM, 1995, p. 24‐25)
No Brasil, ressonâncias desse confronto estão em trabalhos de Leyla Perrone‐
Moisés (PERRONE‐MOISÉS, 1998). Faz parte das discussões recentes em congressos de
estudos literários o enfrentamento do problema dos limites e das especificidades da
área, e a historiografia canônica é um dos objetos centrais de avaliação por parte dos
interessados nessa discussão.
Roberto Reis, Bobby Chamberlain e Eduardo Coutinho participaram da
discussão dos procedimentos da historiografia canônica. Coutinho examinou o que há
de excludente da tradição canônica no Brasil, selecionando alguns segmentos sociais
em desfavor de outros (COUTINHO, 1996. n.3. p. 72). A situação do cordel, da tradição
oral e dos registros indígenas chama a atenção em termos de lacuna histórica.
De acordo com Roberto Reis, cabe discutir por que em nosso cânone “há
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poucas mulheres, quase nenhum não‐branco e muito provavelmente escassos
membros dos segmentos menos favorecidos da pirâmide social” (REIS, 1992. p. 73). Ele
observa uma relação direta entre os modelos canônicos e a desigualdade social do
país. Chamberlain também acredita em uma conexão entre os parâmetros de exclusão
estética e as experiências de exclusão social (CHAMBERLAIN, 1993..p. 17).
Levando em conta as afirmações de Harold Bloom, podemos sinalizar
tendências dentro do debate. A posição canônica é alheia a interesses democráticos, e
considera haver, nas discussões recentes voltadas para o resgate de segmentos sociais,
uma “fuga ao estético”. Posições como as de Reis, Chamberlain e Coutinho vêem nos
estudos literários componentes de exclusão social, e apontam para lacunas históricas.
Trata‐se ostensivamente de uma arena política, sem deixar de ser um debate no
campo estético.
Um dos problemas em pauta consiste em uma conexão entre conflitos no
campo social e econômico, que dizem respeito à tradição patriarcal e à desigualdade
promovida pelo capitalismo, e conflitos de opinião, que dizem respeito ao que é
considerado relevante artisticamente. Essa conexão aponta para o campo da memória
cultural. O que deve ser lembrado, o que pode ser esquecido? O campo da memória
cultural é ainda um campo pedagógico. Que autores e obras devem ser priorizados em
escolas e universidades, quais podem ser ignorados pelo saber legitimado
institucionalmente?
Nesse sentido, discutir critérios de avaliação de obras literárias exige discutir
política da memória. Isso é particularmente importante no contexto de sociedades
fortemente autoritárias, com linhagens institucionais de orientação ditatorial, caso da
brasileira. Levando em conta Nelly Richard (RICHARD, 1999), estaríamos diante de um
problema de constituição de memória e esquecimento no campo coletivo. As decisões
de instituições, e dos intelectuais que as representam, podem influir de modos diretos
e indiretos nas condições de circulação e recepção de obras literárias. Essas condições
podem definir sua permanência no mercado, nas bibliotecas e nos horizontes de
expectativa dos leitores.
Esse quadro leva a pedir dos defensores das diferentes posições do debate a
explicitação de seus pressupostos, mas isso não ocorre sem que se apresentem mais
problemas. Na crítica brasileira contemporânea, a questão “por que é boa uma obra
literária?” se faz ouvir junto com questões amplas como “podemos considerar esse
texto como literatura?”, uma vez que estudos de crônicas, cartas, diários,
autobiografias, testemunhos e blogs já estão acontecendo dentro do campo dos assim
chamados estudos literários , bem como textos ficcionais estão sendo investigados por
pesquisadores de diversas disciplinas, com propósitos próprios (Conforme SARLO,
2007.; AGUIAR, 1997. ; SELIGMANN‐SILVA, 2003).
Cabe perguntar se Harold Bloom tinha razão ao afirmar que está havendo uma
fuga ao estético entre os pesquisadores de estudos literários, e vale a pena enfocar a
mesma pergunta no contexto da crítica brasileira contemporânea. Claro que fazer essa
pergunta implica avançar para outra, o que Bloom estaria entendendo por “estético”
ao enunciar a frase. Se a fuga ao estético corresponde ao interesse por questões
ligadas à repressão social e à desigualdade, então o estético poderia estar num campo
alheio aos conflitos históricos de exclusão. Essa hipótese sugeriria então uma oposição
entre o campo estético e a resistência à repressão.
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Se assumirmos uma perspectiva adorniana, essa concepção é contestada, e
mais do que isso, pode ser flagrada como estratégia ideológica. Para Adorno, “os
antagonismos não resolvidos da realidade retornam às obras de arte como os
problemas imanentes de sua forma” (ADORNO, 1988, p.16). Problemas histórico‐
sociais não apenas se relacionam com o estético; são constitutivos das obras. Porém,
evidentemente, Bloom não pensa como Adorno.
Poderíamos então enfrentar mais um problema conceitual: se todo valor é
atribuição historicamente construída, poderíamos cair em um relativismo extremo, em
que tudo está sujeito a debate. Nenhuma obra seria boa por evidência imediata,
estaríamos sem certezas e, em última instância, não teríamos nenhuma segurança
sobre o que deve ser lido ou não. Como professores, estaríamos à mercê de nós
mesmos na tarefa delicada de decidir o que fazer.
A imagem do relativismo extremo é confortável para defender posições
conservadoras, incluindo a defesa submissa e acrítica do cânone. O momento presente
do debate em teoria literária não assegura nenhum consenso. Cabe enfatizar que, no
presente, defender posições similares às de Afrânio Coutinho consiste em fechar os
olhos para a dor dos outros. Como explica Marcos Piason Natali, falar de literatura
utilizando a noção de “universal” e negando “o reconhecimento, cada vez mais difícil
de evitar, da diversidade cultural do mundo” significa, em última instância, tratar o
processo histórico do ocidente, incluindo as colonizações, os movimentos de
consolidações de territórios, como se ele não tivesse sido “empreendido sob ameaça
de morte” (NATALI, 2006, p.33‐36), com genocídios e exclusões.
Se consideramos conservadora e autoritária a posição de defender que uma
obra de arte é boa porque manifesta uma universalidade, que mascara conflitos,
podemos também considerar passível de controvérsia a posição segundo a qual uma
obra é relevante porque corresponde a valores de um grupo social específico. O preço
pago por trabalhos de crítica que se assumem como associados a uma causa, como o
feminismo ou o movimento negro, é o confronto com os interesses hegemônicos.
Esses interesses propõem, constantemente, seguindo aqui em parte os termos de
Harold Bloom, que trazer questões de sexo e raça para a crítica literária é compensar
um fracasso social – como a militância política é insuficiente para dar conta das
demandas sociais e obter vitória na arena política, o mundo acadêmico sublimaria essa
falha na discussão da arte e da cultura. Esse argumento constantemente repetido
reduz os movimentos sociais a caricaturas e sugere, com covardia, que o
conservadorismo é vencedor desde e para sempre.
Porém, se é entretenimento que o público leitor quer, em que medida essa
politização do gosto tem chances de se firmar? Se os consumidores querem recusar
imagens impactantes da realidade traumática, se querem o otimismo afirmativo em
desfavor da negatividade crítica, livros associados à tentativa de resgate de vozes
silenciadas pela história podem encontrar dificuldades de circulação e recepção. A
ilusão de universalidade é mais fácil de construir do que a empatia com a dor do outro.

LINGUAGEM E TRAUMA NA ESCRITA DO TESTEMUNHO
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Na tradição crítica brasileira, o debate sobre o valor estético de obras literárias
envolve freqüentemente tensões, que motivam a reflexão sobre seus fundamentos. Os
diálogos com os estudos literários lusófonos e hispano‐americanos têm
constantemente permitido abrir novos horizontes. Entre eles, está a demanda de
discussão do conceito de testemunho.
Esse conceito tem ganho maior espaço, nos últimos anos, em estudos literários
no Brasil. Podemos encontrá‐lo em investigações sobre temas hispano‐americanos,
africanos e alemães. Esse crescimento não ocorre sem dificuldades e contradições.
Não há consenso entre os teóricos do testemunho, em relação a como lidar com este
conceito, conforme João Camillo Penna (PENNA: 2003, 322) e Gustavo V. García
(GARCIA: 2003, 33). O campo tem crescido em torno do debate sobre as relações entre
escrita e exclusão social (SELIGMANN‐SILVA: 2007, 36).
O debate crítico sobre testemunho e literatura inclui desde posições
amplamente favoráveis à valorização do testemunho, como a de James Hatley
(HATLEY:2000), como ponderações incisivas, por exemplo, a de Beatriz Sarlo (SARLO:
2007). Enquanto para Hatley o interesse pelo testemunho se associa à
responsabilidade social perante o passado, em Sarlo aparece a idéia de que o discurso
de testemunho pode comprometer a interpretação da história. Em ambos os casos, o
Holocausto alemão aparece como referência central de reflexão.
Encontramos a acepção literatura de testemunho em estudos dedicados a
Primo Levi, referentes à Segunda Guerra Mundial. O termo foi apropriado pelos
estudos latino‐americanos, com referência a autores como Rigoberta Menchú, e
recentemente, a expressão carcerária, em Luiz Alberto Mendes e André du Rap.
Falamos em testemunho também para referir à escrita de resistência à colonização na
África, como no caso de Pepetela.
Críticos dedicados a Levi, Menchú, Mendes e Pepetela têm em comum, ao falar
em testemunho, uma perspectiva que associa diretamente o debate sobre a escrita à
reflexão sobre exclusão social. Nesse sentido, discursos críticos que estabelecem
separações rígidas entre a literatura e a história podem ser rediscutidos, em razão de
uma integração necessária que o testemunho, como objeto de investigação, solicita
entre os campos das duas disciplinas.
Para além disso, o estudo do testemunho articula estética e ética como campos
indissociáveis de pensamento. O problema do valor do texto, da relevância da escrita,
não se insere em um campo de autonomia da arte, mas é lançado no âmbito
abrangente da discussão de direitos civis, em que a escrita é vista como enunciação
posicionada em um campo social marcado por conflitos, em que a imagem da
alteridade pode ser constantemente colocada em questão.
García considera a escrita de testemunho uma forma nova de criar literatura,
em contrariedade à tradição canônica (GARCÍA: 2003, 12). Caracteriza sua
especificidade uma conexão direta dos textos com a defesa de direitos civis, em
contrariedade a autoritarismos institucionais. Relatos testemunhais surgem associados
a abusos de Estado, em solidariedade a vítimas e em atenção crítica à violência (idem,
19‐25).
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A origem da noção de testemunho é jurídica, e remete etimologicamente à voz
que toma parte de um processo, em situação de impasse, e que pode contribuir para
desfazer uma dúvida. Além disso, o termo testemunho se associa na tradição com a
figura do mártir, o sobrevivente de uma provação (SELIGMANN‐SILVA: 2003, 378). Em
ambas as condições, trata‐se de indicar uma fala em tensão com uma realidade
conflitiva.
A literatura de testemunho não se filia à concepção de arte pela arte. Ela vai
reivindicar uma conexão com o mundo extraliterário (idem, 379). Teoricamente, nesse
sentido, é importante examinar o caráter específico da configuração discursiva do
testemunho. Estabelecendo dificuldades para abordagens e procedimentos
convencionais da Teoria Literária, não estamos em um campo de entendimento da
arte como representação, no sentido atribuído à mimese aristotélica.
A literatura de testemunho também não se filia aos ideários nacionalistas, tão
importantes na historiografia canônica brasileira. Há uma relação direta entre
ideologias nacionalistas e exclusão, e se trata no testemunho de atribuir voz a
subalternos excluídos (PENNA: 2003, 317). O nacionalismo habitualmente elege uma
concepção identitária fixa e unitária, deixando à margem segmentos tidos como
inferiores ou perturbadores. O fato de que a voz testemunhal não se refere a uma
generalidade universalizante, mas a uma posição específica, situa seu interesse político
(idem, 324), em contrariedade ao autoritarismo. Fundamentalmente, o testemunho se
coloca em oposição ao discurso oficial do Estado e às repressões institucionais
(GARCÍA: 2003, 21).
O testemunho transgride os modos canônicos de propor o entendimento da
qualidade estética, pois é parte constitutiva de sua concepção um distanciamento com
relação a estruturas unitárias e homogêneas. Diferentemente, ele aponta para a
dificuldade de narrar os acontecimentos (SELIGMANN‐SILVA: 2003, 382). O narrador
testemunhal pode ser examinado como um narrador em confronto com um senso de
ameaça constante por parte da realidade.
O escritor Primo Levi nos oferece um paradigma fundamental do testemunho.
Sendo sobrevivente de campos de concentração nazista, seus relatos guardam uma
combinação de perplexidade e necessidade de fala. Como sobrevivente, Levi tem uma
expressão em cujo fluir a linguagem é uma condição de ultrapassagem do contato com
a morte. Seu trabalho está em um ponto tenso entre memória e esquecimento, uma
vez que o reencontro com o que foi vivido pode trazer, em seu interior, um risco de
repetição do sentimento de dor (idem, 52‐3). Dar testemunho, em larga medida,
consiste em relatar a proximidade da morte (SELIGMANN‐SILVA: 2007, 52).
A escrita do sobrevivente se vincula à memória daqueles que não
sobreviveram. Nesse sentido, escrever é também uma forma de dar túmulo aos
mortos, para que não sejam esquecidos (SELIGMANN‐SILVA: 2003, 55). Para Jorge
Semprun, é necessário para os sobreviventes de campos de concentração o registro
ficcional, como condição de elaboração das vivências (idem, 384).
Rigoberta Menchú recebeu em 1992 o Prêmio Nobel da Paz, associado ao
testemunho Meu nome é Rigoberta Menchú e assim me nasceu a consciência. Seu
trabalho se refere a problemas indígenas e agrícolas na Guatemala (PENNA: 2003,
301). O testemunho sobre genocídio indígena aponta para a necessidade de pensar a
relação da escrita com o processo colonizador, a partir de uma perspectiva que
problematiza o lugar de onde fala o sujeito da enunciação. Para João Camillo Penna, o
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interesse da crítica literária pelo testemunho hispano‐americano está ligado a uma
solidariedade com relação às atrocidades em guerras civis e repressão na América
Latina.
O nascimento do testemunho latino‐americano remonta à Revolução Cubana, e
articula sujeitos de enunciação, nos termos de João Camillo Penna, tradicionalmente
“silenciados e subjugados” (idem, 302‐3). O testemunho se vincula, nesse sentido, a
movimentos de resistência. Sua compreensão exige perceber uma vida política dotada
de multicentralidade. Nessa perspectiva, um indivíduo não é entendido em uma
concepção burguesa, e sua constituição não se restringe a determinações nacionais. O
texto de testemunho é necessariamente vinculado com vivências de um grupo de
vítimas, do qual o sujeito da enunciação é um articulador. O sujeito é constituído não a
partir de uma auto‐suficiência interna, mas pelo contrário, de cruzamentos de
múltiplas
forças
externas
(idem,
304).
No caso latino‐americano, diferentemente do alemão, estamos lidando com
“culturas com uma inserção precária no universo escrito”. Com a expressão de culturas
e subjetividades emergentes, o testemunho entra em confluência com a antropologia
(idem, 307). Maria Rita Palmeira observa um traço semelhante em relatos carcerários,
em que à palavra é atribuído um papel decisivo em “um universo pouco letrado”
(PALMEIRA: 2007, 65).
O estudo do testemunho exige uma concepção da linguagem como campo
associado ao trauma. A escrita não é aqui lugar dedicado ao ócio ou ao
comportamento lúdico, mas ao contato com o sofrimento e seus fundamentos, por
mais que sejam, muitas vezes obscuros e repugnantes. O século XX se estabeleceu
como tempo propício para testemunho, em virtude da enorme presença das guerras e
dos genocídios. Para o sujeito da enunciação do testemunho, entre o impacto da
catástrofe e os recursos expressivos, pode haver um abismo intransponível, de modo
que toda formulação pode ser imprecisa ou insuficiente.
A constituição de uma tendência de produção de escrita pautada na exclusão é
fato que exige reflexão de teóricos da literatura. Isso é particularmente ostensivo,
quando o objeto estabelece desafios em escala histórica. Em um caso de uma
sociedade que não tem uma produção historiográfica suficiente em proporção às
necessidades de consciência reflexiva, em que o próprio discurso histórico merece
atenção cuidadosa, o interesse por escritores pode ter uma função particularmente
decisiva.
Com relação a Angola, cabe destacar o trabalho de Isabelita Maria Crosariol. A
autora destaca, em sua reflexão em torno de Pepetela, a violência histórica presente
na colonização portuguesa. A sociedade angolana não teria conseguido escrever sua
história, em razão do impacto da violência colonial (CROSARIOL: 2007, 120).
Com o testemunho, é elaborada uma perspectiva para a compreensão do
passado a partir dos excluídos. É estabelecido nesse ponto um dilema, referente à
língua a ser escolhida. Um impasse aflora quando é necessário, por esforço de
preservação de memória e difusão do material, utilizar a língua do colonizador para
realizar o testemunho (idem, 123).
No Brasil, um caso estudado por Márcio Seligmann‐Silva, apontado como
dotado de forte teor testemunhal, é a escrita de Luiz Alberto Mendes. Construído
como relato de vivências prisionais, o livro de Mendes integra o impacto da repressão
política brasileira e os horrores do interior do mundo carcerário. Com a escrita,
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Mendes alcança apresentar uma perspectiva do que vivenciou calcada na dor do corpo
(SELIGMANN‐SILVA: 2007, 41).
Trata‐se de um relato de duplo interesse, pois remete à margem da sociedade
e ao princípio da legislação brasileira, ao discutir a interdição e a condenação. A partir
de um microcosmo, percebemos “a estrutura violenta da sociedade” brasileira (idem,
44). Nesse livro, a violência envolve manifestações sobre sexualidade, em razão da
problematização das referências de virilidade no campo do poder no cárcere (idem,
45).
Em um ambiente de práticas de tortura e exposição continuada do corpo à dor,
Mendes compara sua condição à das vítimas do nazismo (idem, 49). Isso chama a
atenção, pois temos duas situações históricas diferentes, aproximadas pelo impacto
violento associado à fala testemunhal.
Maria Rita Palmeira estudou o caso de André du Rap, e verificou que entre os
relatos carcerários ocorre que os expositores “mostravam‐se, como os sobreviventes
dos campos de extermínio, incapazes de dar conta do momento doloroso e
indescritível” (PALMEIRA: 2007, 61). O escritor faz referência ao Massacre do
Carandiru, com dificuldade de narrar o que vivenciou, como se fosse um Holocausto
(idem, 67‐8).
A escrita do testemunho não se restringe ao depoimento direto, mas deve
passar por elaboração atenta dos recursos de linguagem escolhidos. Um real
traumático exposto pode não ser compreendido, e ainda, não ser aceito, quando seu
impacto é intolerável. A configuração discursiva pode aumentar a capacidade de
preservar o teor do que foi vivido junto à memória do público. A memória do
testemunho desconstrói a história oficial, e a presença do estético pode cumprir um
papel ético (SELIGMANN‐SILVA: 2003, 57). Se o acabamento formal, com recursos de
estilização literária, permitir atribuir ao testemunho um efeito mais incisivo na
contrariedade ao discurso hegemônico, o valor ético da narração pode justificar a
incorporação de componentes artísticos.
O valor do testemunho não está na sua capacidade de ser comprovado, como
se fosse posto à prova em termos científicos (GARCÍA: 2003, 44). De acordo com
Márcio Seligmann‐Silva, a base do testemunho consiste em uma ambigüidade: por um
lado, a necessidade de narrar o que foi vivido, e por outro, a percepção de que a
linguagem é insuficiente para dar conta do que ocorreu (SELIGMANN‐SILVA: 2003, 46).
A identidade do sujeito da enunciação é apresentada como objeto perdido, e o
discurso, um esforço de elaboração (PENNA: 2003, 312). Sem identidade segura, a voz
de enunciação faz da narração a busca de um sentido que não foi antecipadamente
definido.Trata‐se de um discurso instável, híbrido, em que os conflitos sociais são
incorporados aos fundamentos expressivos (GARCÍA: 2003, 50).
O conceito de real é especificamente problematizado, quando pensamos em
testemunho. Não estamos diante de uma percepção do senso comum. A vítima do
testemunho não vê apenas o que é trivialmente aceito. O que merece testemunho, em
princípio, é caracterizado por uma excepcionalidade, e exige ser relatado (SELIGMANN‐
SILVA: 2003, 47). O real é entendido como traumático. Para Penna, “o testemunho fala
e narra o nosso encontro com o Real do trauma, assim como concebido por Lacan, o
encontro com estas experiências do corpo que sofre” (PENNA: 2003, 347). Quando a
dor corporal é incontornável, ocorre “uma espécie de descolamento entre mente e
corpo: ou seja, vontade de abandonar o corpo” (SELIGMANN‐SILVA: 2007, 53).
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Em um corpo sofrido, a relação entre língua e pensamento é abalada pela
negatividade da experiência. A linguagem é percebida como traço indicativo de uma
lacuna, de uma ausência. A experiência traumática não pode ser, para a psicanálise,
assimilada de modo completo; por isso, ocorre a repetição constante, alucinatória, por
parte da vítima, da cena de impacto (SELIGMANN‐SILVA: 2003, 48‐9).
Em uma elaboração do trauma, a forma artística é atingida, e os
condicionamentos canônicos são relativizados. Isso é observado, por exemplo, na
comparação do romance realista oitocentista com o testemunho. Como explica João
Camillo Penna, o gênero romance estava articulado, em sua formação, com os
processos históricos de formação do capitalismo. Esses processos envolveram, para a
acumulação, o impulso colonizador. O testemunho latino‐americano se coloca contra o
impacto agressivo da história de colonização, e com isso, contraria também os
fundamentos estéticos do romance burguês (PENNA: 2003, 332).
Segundo Penna, em Barnet, por exemplo, não há ênfase na função referencial
da linguagem, nem expectativa de cumprir procedimentos de uma estética realista.
Isto é, os fundamentos necessários para uma representação, no sentido tradicional da
mimese, cedem a uma inclinação “representativa (no sentido político do termo)”
(idem, 310). Em Palmeira também é observada a problematização, nos relatos
carcerários, dos limites da representação (PALMEIRA: 2007, 75).
Penna explica ainda que “o testemunho não pode ser entendido a partir da
categoria do realismo, pois tem como vocação mais essencial a sua exterioridade com
relação à imitação (...) Todo o problema da referencialidade, que o testemunho divide
com o realismo, será recolocado em termos de uma prática dos movimentos sociais,
na qual a forma literária estaria inscrita” (PENNA: 2003, 338).
A imagem da experiência não é de uma totalidade social, mas de uma
“totalidade relativa, fragmentária” (idem, 314). O testemunho pede a elaboração de
um novo conceito de representação, ligado ao estabelecimento de identidades
políticas (idem, 314). É necessário diferenciar narrativas que postulam uma
experiência “individual e particular”, na autobiografia tradicional, e “a formação de
uma subjetividade coletiva do testemunho” (idem, 318). Palmeira observa, no caso dos
relatos de cárcere, esse componente coletivo no discurso (PALMEIRA: 2007, 71).
Embora apartados da sociedade, os prisioneiros expõem comprometimento com
valores coletivos (idem, 74). Como explica García, “Indígenas, mulheres operárias,
camponeses, donas de casa, homossexuais, exilados e outros, por meio do
testemunho, convertem o livro, instrumento de cultura, em arma de libertação e
defesa de direitos” (GARCÍA: 2003, 33).
Em um tempo de catástrofes, o trauma é impregnado no cotidiano, com a
difusão do choque na modernidade (SELIGMANN‐SILVA: 2003, 49). O trauma resiste à
representação, e por isso é redimensionada a apropriação do termo literatura pelo
discurso crítico, quando se trata de testemunho: trata‐se de dar voz a vítimas do
impacto do trauma, e também apresentar uma posição campo de conflitos históricos
(idem, 387). O testemunho é necessário, nesse sentido, em contextos políticos e
sociais em que a violência histórica foi muito forte, desempenhando papel decisivo na
constituição das instituições. Nesses contextos, as diferenças de perspectiva entre os
setores em conflito implicam em diferenças formais e temáticas nas concepções de
escrita e em seus recursos institucionais de legitimação.
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A pesquisa do testemunho caminharia para uma politização da estética, em um
mundo tomado pela estetização da política (PENNA: 2003, 306). Estudar o testemunho
significa assumir que aos excluídos cabe falar, e além disso, definir seus próprios
modos de fazê‐lo.

CÂNONE E VALOR ESTÉTICO EM UMA TEORIA AUTORITÁRIA DA LITERATURA

É muito importante o debate sobre a função da Teoria da Literatura nos cursos
de graduação e pós‐graduação em Letras. Embora seja comum encontrar disciplinas da
área nos currículos, estamos longe do consenso quanto ao papel atribuído a elas. De
modo geral, admite‐se que o ensino de Teoria da Literatura seja voltado para a
formação em capacidades de análise e interpretação de textos.
O percurso destinado à formação pode variar muito. Uma ênfase bastante
conhecida é o ensino de categorias de análise estrutural. Entram em pauta também
figuras de linguagem e elementos de retórica. Outra ênfase comum está na tipologia
textual e na teoria dos gêneros, com heranças hegelianas.
A leitura de programas universitários de graduação em Letras permite observar
ainda, no campo denominado de Teoria da Literatura, a inclusão de elementos básicos
de periodização literária. Além disso, em alguns casos, existe um interesse por ensinar
autores consagrados da área, dentro de uma sistematização que, em geral, se define
como estudo de correntes teóricas.
A área portanto abarca desde um papel propriamente instrumental e
metodológico, como se cumprisse a função de, através de procedimentos
convencionais, ensinar a ler com rigor, até um papel de apresentação e estudo de
conceitos, voltados para investigação de diversos elementos, como a literariedade, o
processo criativo, o estilo e a recepção.
Entre os elementos que podem ser examinados em cursos universitários de
Teoria da Literatura, está o valor. Os estudantes devem saber distinguir uma boa obra
literária de uma obra sem interesse, um autor relevante de um nome sem importância.
Devem fazê‐lo não aleatoriamente ou por impulso emocional, mas com base em
argumentos fundamentados em um conhecimento seguro.
Nos últimos dez anos, tem ocorrido, em eventos e publicações da área, um
debate intenso a respeito da noção de valor. Esse debate indica que o estabelecimento
de valor exige determinação de critérios, e não apenas o valor em si, mas também os
critérios são passíveis de discussão.
Numa observação fundamental, José Luís Jobim explica que freqüentemente
nossas opiniões sobre obras são formuladas com base em experiências anteriores de
julgamento (JOBIM: 2002, 118). A reflexão sobre história da literatura pode levar, de
acordo com o autor, a examinar como públicos leitores aprovam ou reprovam autores
e obras, com que fundamentos e critérios o fazem (Idem, 129).
O conceito de valor pode ser examinado em articulação com a noção de
cânone. O ensino universitário de atribuição de valor não se faz no vazio, mas em meio
a um campo de referências historicamente firmadas. Encontramos obras e autores
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consagrados, enumerados em manuais de história literária. O ensino de literatura do
ensino médio, especificamente, com sua articulação com os exames vestibulares, de
modo geral reforça uma reverência a valores canônicos assumidos institucionalmente
pelos programas dos exames.
A discussão sistemática sobre cânone no Brasil, desde a década de 80, incide
sobre o problema dos critérios de valor estético. Roberto Reis, Bobby Chamberlain e
Eduardo Coutinho estão entre os autores responsáveis pela problematização dos
modelos estáveis, em defesa de uma reflexão coletiva constante sobre os critérios.
Coutinho discutiu o caráter excludente da tradição canônica no Brasil, deixando
segmentos culturais em segundo plano (COUTINHO: 1991, 72). É fácil de observar,
nesse sentido, a situação do cordel, da tradição oral, dos registros indígenas.
Na perspectiva de Roberto Reis, é necessário discutir por que em nosso cânone
“há poucas mulheres, quase nenhum não‐branco e muito provavelmente escassos
membros dos segmentos menos favorecidos da pirâmide social” (REIS: 1992, 73). Ele
observa um vínculo direto entre os sistemas canônicos e a desigualdade social do país
e, seguindo Chamberlain, haveria uma conexão entre os critérios de exclusão estética
e as experiências de exclusão social (CHAMBERLAIN: 1993, 17).
A configuração do ensino de literatura como reprodução do cânone configura
um trabalho que nada tem a ver com o ensino da reflexão sobre o valor; pelo
contrário, o componente reflexivo é abandonado, em favor de uma pura confirmação
esquemática de sistemas de valor que, em muitos casos, não são conceitualmente
discutidos com os estudantes. Estes, desse modo, passam a defender que um autor é
bom sem saber por quê, ou sem formular opinião própria a respeito dos critérios de
valor.
A reprodução passiva do cânone na formação de estudantes constitui uma
limitação na expectativa de desenvolvimento de pensamento crítico. Para evitar isso, é
preciso levar aos estudantes textos de variados níveis de qualidade, diversas formas e
diferentes temas, para que a maturidade de leitura seja processada com a realização
de comparações, cada vez mais criteriosos e exigentes.
Na discussão sobre o cânone nos Estados Unidos, um pesquisador de referência
é Harold Bloom. Várias de suas obras foram traduzidas para o português, e
incorporadas ao debate em congressos e publicações acadêmicas no Brasil. Entre os
principais tópicos de sua abordagem, estão a defesa de um papel para a crítica que
esteja desvinculado de projetos de mudança social, e uma contrariedade aos
movimentos teórico‐críticos associados a raças, etnias e gênero.
O cânone ocidental pode ser lido como um livro sobre o lugar institucional da
Teoria da Literatura, pois realiza um triplo movimento: caracteriza o fenômeno
literário, descrevendo como entende o objeto de sua investigação; caracteriza o perfil
do leitor, descrevendo como entende o sujeito do processo analítico‐interpretativo; e
caracteriza a experiência universitária norte‐americana, descrevendo o papel
institucional da reflexão sobre literatura. Os três aspectos se integram
sistematicamente, e freqüentemente se reforçam.
Crítico reconhecido por trabalhos conceituais dedicados à interpretação, como
Angústia da influência e Cabala e crítica, Harold Bloom se tornou uma figura polêmica
da área de estudos literários, em razão dos juízos referentes a obras e autores. A
controvérsia se ocupa principalmente dos livros O cânone ocidental e Gênio, ambos
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dedicados ao objetivo de relacionar nomes que, segundo seu autor, configurariam os
pontos mais altos da produção literária conhecida.
O público brasileiro foi familiarizado com as idéias do pesquisador, através de
entrevistas concedidas a revistas de grande circulação, como Veja (em 31.01.2001) e
Época (em 03.02.2003). No caso da segunda, realizada por Luis Antonio Giron, Bloom
observou que sua percepção dos pontos altos, com o tempo, foi modificada. Em O
cânone ocidental, havia 26 autores considerados geniais, e no livro Gênio, foram cem,
incluindo literatura oriental, e um brasileiro, Machado de Assis. Não obstante,
declarou para Veja considerar perniciosas todas as listas de melhores livros, sugerindo,
não sem ironia, recusar inclusive as suas próprias listas.
Dotado de contradições internas, o pensamento de Bloom foi muito divulgado
nos meios acadêmicos nos últimos dez anos, sendo incorporado a teses acadêmicas.
Raras vezes uma linha de trabalho em teoria literária despertou tanta inquietação. Sua
imagem acadêmica inclui, entre outros aspectos, a postura incisiva. Bloom é
considerado contrário a movimentos recentes de renovação da crítica literária, contra
os quais sua posição, segundo Else R. P. Vieira, é de “animosidade” (VIEIRA: 2000, 13).
Sua defesa dos escritores canônicos se tornou um alvo de críticas por parte de
feministas e multiculturalistas.
Em O cânone ocidental, os ataques de Bloom a essas linhas ocorre sobretudo
no primeiro e no último capítulos. Seu desagrado está diretamente associado à
situação do ensino dos Estados Unidos, em perspectiva institucional. O autor propõe
que os departamentos de estudos literários, na tendência contemporânea, reduzirão
seu espaço drasticamente. Assumirão um lugar, compara, similar ao que têm hoje os
departamentos de estudos clássicos (BLOOM: 1995, 25). Indignado com a indústria
cultural, Bloom descreve os departamentos de estudos culturais como lugares em que
“histórias de quadrinhos de Batman, parques temáticos mórmons, televisão, cinema e
rock substituirão Chaucer, Shakespeare, Milton, Wordsworth e Wallace Stevens”
(Idem, 493).
Para Leyla Perrone‐Moisés, as posições de Bloom combinam idéias resistentes
com “atitudes conservadoras‐reacionárias” (PERRONE‐MOISÉS: 1998, 199). Para a
autora, Bloom incorre na defesa de valores anglófilos e na conversão do cânone em
um manifesto de ordem pessoal. No entanto, ela concorda com o autor americano, no
que se refere ao modo de encarar os escritores canônicos, cujos projetos literários
visam a “algo maior e de maior duração do que o engajamento social imediato” (idem,
p. 201).
Em 06.08.1995, Bloom concedeu a Arthur Nestrovski uma entrevista, em Nova
York, publicada na Folha de São Paulo, e incluída na antologia de Adriano Schwartz
Memórias do presente (SCHWARTZ: 2003).
Bloom descreve a situação da crítica literária acadêmica, em especial nos
Estados Unidos, fazendo uma avaliação do quadro geral das pesquisas e debates na
área. Considera que a crítica literária está sendo atingida, pois a academia tem
destruído “os padrões intelectuais e estéticos nas ciências humanas e sociais, em
nome da justiça social” (in SCHWARTZ: 2003, 310).
Em suas afirmações a Nestrovski, lamenta essa destruição, e afirma que age
em seu país uma Escola do Ressentimento, voltada contra valores artísticos
tradicionais. Localiza alunos seus entre os responsáveis pelo problema. Essa Escola
estaria trabalhando contra a configuração do cânone, como conjunto de “escritores
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‘homens, brancos e mortos’”, associada à preservação do “sistema econômico, político
e social” (Idem, p. 311).
Harold Bloom aponta dois percursos que se associam. O primeiro é o
movimento de ação afirmativa, recuperando valores referentes às chamadas minorias
sociais. Esse percurso toma grupos historicamente excluídos das decisões sociais e
procura defender seus interesses dentro do campo intelectual. O segundo é a redução
da crítica literária a um estado quase morto, de acordo com Bloom, em que os
departamentos de estudos literários teriam‐se convertido em espaços dedicados a
estudos de etnia, raça e gênero (idem, p.312‐3). O entrevistado reclama do abandono
de critérios estéticos (idem, p.312) e da falta de conhecimento de literatura por parte
de estudiosos de teoria (idem, p.313).
Mais adiante, ao comentar sua própria posição enquanto crítico, define a si
mesmo como humorista e ironista. Propõe que O cânone ocidental é um livro
engraçado, e que os resenhistas não perceberam isso. Apresenta como lema pessoal
uma frase atribuída a Groucho Marx, “Eu jamais seria membro de um clube que me
aceitasse como membro” (idem, p.318).
Três autores consagrados são examinados criticamente. Bloom aponta T. S.
Eliot como um “grande poeta, mas um lamentável crítico literário”. Caracteriza Eliot
como “protofascista” e “fascista do começo ao fim” (idem, p.319). Contesta também
Erich Auerbach, definindo Mimesis como um livro “superestimado” (idem, p.320). E
registra que Paul de Man “escondera suas simpatias fascistas de juventude e elas,
agora, vieram à luz” (idem, p.323).
Em todos esses pontos, a entrevista reforça as idéias encontradas ao longo de
O cânone ocidental. No entanto, tendo sido realizada no ano de lançamento da edição
brasileira, a entrevista traz um dado importante: um recado aos leitores brasileiros.
Bloom justifica a limitação de suas escolhas pelo despreparo para lidar com literatura
brasileira. Os autores brasileiros não entraram na lista por estarem “mal representados
em tradução para o inglês” (idem, p. 314). Embora seja uma passagem rápida, de
poucas linhas, essa manifestação relativiza a percepção do trabalho de Bloom, que
estabelece então seu campo de interlocução, priorizando leitores norte‐americanos.
Se Bloom tinha essa percepção clara, essa consciência de limites de seu
trabalho, cabe discutir por que manteve no título o adjetivo Western, sugerindo uma
abrangência que o livro na verdade não pretende ter. Na perspectiva adotada, a
literatura brasileira integra a percepção sugerida para a literatura ocidental, apenas na
medida em que for bem disponibilizada em traduções para o inglês.
É evidente que essa perspectiva de valoração não serve para os estudos
brasileiros, nem para os latino‐americanos. O fato de que Machado de Assis acabou
incluído em Gênio anos depois, sendo autor disponibilizado em tradução, não altera a
prerrogativa equivocada. No entanto, para o estudante de Teoria da Literatura que leia
a edição brasileira de O cânone ocidental, sem conhecer a entrevista de Nestrovski, é
fácil ter a opinião de que a literatura brasileira não está no patamar de valor dos
autores europeus e norte‐americanos citados, por não constar no âmbito de um
cânone ocidental montado por Harold Bloom. Conhecendo a entrevista, ficamos com a
percepção de que ela não está ali porque não entrou no páreo para competir.
A questão que se coloca então é saber se a literatura brasileira deve entrar
nessa competição, e mais do que isso, que competição é essa, e para que serve. As
categorias de Bloom ajudam a situar esses aspectos. A perspectiva adotada pelo autor
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é de defesa da autonomia estética (BLOOM: 1995, 19). Ele reconhece que a leitura
envolve práticas sociais, mas a relevância dos textos se estabelece no campo solitário
da individuação (Idem, 43). Considere‐se as seguintes afirmações:
(...) o estético, em minha opinião, é uma preocupação
mais individual que de sociedade. (...) a crítica literária, como
uma arte, sempre foi e sempre será um fenômeno elitista. Foi
um erro acreditar que a crítica literária podia tornar‐se base
para a educação democrática ou para melhorias da sociedade.
(...) O que mais me interessa é a fuga ao estético entre tantos
de minha profissão (...) (BLOOM: 1995, 24‐25)
Eu próprio insisto em que o eu individual é o único
método e todo o padrão para a apreensão do valor estético.
(Idem, 31)

Existem dois problemas articulados. Um é o problema institucional – o futuro
dos estudos literários nos departamentos universitários. Outro é o problema da função
da leitura e da crítica, que deveriam estar voltadas para autonomia estética, e não
para interesses sociais. O valor estético não é estabelecido, para Bloom, no campo dos
conflitos sociais, mas na experiência individual. A articulação indica que as mudanças
que desagradam Bloom estão ligadas à difusão do que ele considera um equívoco
epistemológico, a alegação de que o conhecimento de literatura tenha função social.
Os estudos de etnia, raça e gênero, ao defenderem segmentos sociais com
histórico de opressão nos Estados Unidos, estariam interessados especificamente
nessa função, abandonando aquilo que Bloom valoriza, o princípio da autonomia
estética. Esses estudos derrubam o princípio de sustentação dos argumentos de Bloom
referentes aos juízos de valor, a “autoridade estética” das obras geniais, “poder”
revelado pela sua capacidade de interiorizar elementos da tradição e recriá‐los com
originalidade (BLOOM: 1995, 43), conforme a noção de “ansiedade da influência”
(Idem, p.16).
Esses estudos, ao romperem com o princípio de autoridade estética, rompem
também com a autoridade crítica do próprio Bloom, que se sustenta na defendida
auto‐imagem de leitor privilegiado, capaz, diferentemente de muitos de seus alunos,
de distinguir as grandes obras, consagradas com “imortalidade” justa, da
mediocridade.
A entrevista de Nestrovski, ao apresentar a observação dirigida aos leitores
brasileiros, é mais do que uma indicação de senso de limitação. Não é de modo algum
um lapso, ou uma falha no projeto de Bloom. Na verdade essa observação expressa
bem seu fundamento constitutivo mais profundo, o pensamento autoritário. Seria
esperado de um livro com o título O cânone ocidental, pelo menos, apesar de suas
expostas pretensões enciclopédicas, levadas à hipérbole e ao paroxismo em Gênio,
uma capacidade de delimitação que mapeasse os critérios de inclusão e exclusão.
Porém, o livro não faz esse mapeamento; é publicada uma tradução no Brasil,
destinada a interessados em literatura, e na entrevista Bloom registra que não
considerou os autores brasileiros.
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O pensamento autoritário constantemente opera com esse procedimento:
elabora concepções de conhecimento baseadas na generalização; estabelece essas
concepções como parâmetro de valorização para a totalidade da experiência; justifica
a desvalorização e a exclusão de certos elementos com base na irrelevância do que
foge ao padrão, instituindo um círculo vicioso que reforça seus próprios valores
sistematicamente (ADORNO: 1950 e 1984). O conjunto de obras que se apresenta
como cânone ocidental não é ocidental; exclui a literatura brasileira e as literaturas
cujos idiomas e sistemas são desconhecidos de Bloom. Isso não o impede de
estabelecer, pela semântica de Western, uma vocação generalizante para o seu painel.
Mais do que isso, não o impede de invalidar e desautorizar os juízos de colegas que
trazem para os departamentos acadêmicos autores representantes de segmentos
sociais oprimidos, que não estão contemplados por sua relação.
Para utilizar uma linguagem adotada por Bloom no seu capítulo 16, voltado a
Freud, podemos tentar entender a lógica interna do livro com base em um paralelo
central. Há um movimento de afirmação do ego, uma elaboração narcísica, que produz
a impressão, descrita por Perrone‐Moisés, de que o cânone é uma manifestação
pessoal, com “opiniões arrogantemente individuais” (PERRONE‐MOISÉS: 1998, 199). A
relação de obras e autores é constituída como espaço de manifestação egóica, campo
da excelência, enquanto fora desse espaço, na alteridade difusa e perturbadora, move‐
se a mediocridade. O trabalho egóico de delimitação, procurando impedir a mistura
entre a manifestação egóica, associada a um gosto genial, e a alteridade, espaço dos
gostos medíocres, é um empreendimento convicto e, pela extensão e persistência,
monumental.
Junto a este, há outro movimento, este institucional, em que a afirmação do
ego em Bloom corresponde a um elogio de um perfil dos departamentos acadêmicos.
As transformações nas correntes de pesquisa nos Estados Unidos levaram, diante de
Bloom, a incorporar ao discurso corrente o interesse por valores, obras e autores
incompatíveis com seu campo de excelência. Assim, no campo institucional é travada
uma batalha, que inclui a ofensa e a invalidação de trabalhos de colegas, “ralé
acadêmica”. O espaço egóico aqui é projetado sobre o perfil dos departamentos, no
ensino de literatura. Feministas, marxistas, pesquisador de etnia e raça, entre outros,
constituem a alteridade ameaçadora que pode renegar a força do ensino de Inglês.
Várias imagens são elaboradas nesse sentido – a crítica literária morreu, os
departamentos de estudos culturais destruíram a vida intelectual, a mediocridade
acadêmica distorce o papel do ensino universitário e o torna instrumento de mudança
social. Elas reforçam a diferença entre a projeção egóica, de que a concepção de
Bloom de um departamento de literatura é correta, e a imagem degradada das
mudanças nas correntes críticas, em que as concepções que têm surgido são erradas e
destrutivas.
Num caso, o “ego” se projeta sobre uma lista de livros, e contraria a
“alteridade” medíocre que corresponde aquilo que não agrada seu gosto. Noutro, o
“ego” se projeta sobre um perfil de departamento acadêmico, e contraria a
“alteridade” medíocre que corresponde a outros métodos e procedimentos de leitura.
Para quem acompanhar esse duplo movimento, fica bem claro, lendo O cânone
ocidental, que existe uma pauta política de base. Embora o próprio Bloom queira
desvincular leitura e política, ao condenar o marxismo, ele elabora essa pauta
minuciosamente, colocando de um lado a “arte da memória” da genialidade estética,
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de outro a mediocridade; de um lado a excelência acadêmica, de outro a
incompetência. Mediocridade das obras, incompetência dos pesquisadores. A
sustentação do cânone é também, para Bloom, sustentação de um lugar institucional
seguro para os estudos literários, em que a Teoria é delimitada em coerência com seus
interesses. Retirar do cânone o princípio de autoridade estética é também retirar dos
departamentos a pertinência do trabalho feito, desviando seu foco para problemas
sociais. Ainda dentro da linguagem do capítulo 16 do livro, é possível dizer que governa
o livro um profundo narcisismo, que utiliza duas mediações para evitar ser abalado: o
valor inerente das obras escolhidas, e o valor da modalidade de leitura defendida. O
narcisismo penetra a lógica do saber produzido e rigorosamente opera em direção à
delimitação precisa da incongruência entre ego e alteridade.
O trabalho de Harold Bloom se aproxima do que Georg Otte chamou de um
cânone autoritário – um esforço de conservação de valores que consolida barreiras
sociais, em vez de ampliar o acesso às obras (OTTE: 1999,10‐11). Pode ser considerado
também como uma contribuição a políticas de ensino “a serviço dos valores das
classes dominantes”, contribuindo para a legitimação da desigualdade social
(BOURDIEU: 1999 ,258). O próprio Bloom admite em sua argumentação que existe um
caráter elitista no trabalho crítico (BLOOM: 1995, 25), em favor de uma concepção do
valor estético em que valor se associa com autoridade, o que pode ser caracterizado
como herança do classicismo normativo (COMPAGNON: 2001: 242).
A contribuição de Henry H. Remak ao debate sobre o assunto é importante, por
examinar dentro do debate teórico sobre o cânone a presença de uma discussão
política e social, em que os valores literários estão diretamente articulados com
referências de perseguição, preconceito, marginalização e exclusão de segmentos
sociais. Centrando seu foco na experiência norte‐americana, Remak observa que os
defensores da preservação dos valores canônicos dentro da universidade não estão
desvinculados de camadas sociais interessadas na preservação de valores morais
tradicionais e estruturas sociais hegemônicas (REMAK: 1997, 31‐32).
A defesa da autonomia estética sustenta, para Bloom, a percepção de que a
observação das referências sociais no debate sobre a literatura é uma redução desta à
ideologia (BLOOM: 1995, 30). O mercado aparece em Bloom como o espaço
degradante da indústria cultural, como se a delimitação de valores autênticos fosse
independente do problema das relações históricas entre a produção artística e o
mercado, que estabelecem para a arte contemporânea uma situação inteiramente
diversa das experiências tradicionais, como expõe Annateresa Fabris (FABRIS: 2002,
108).
O fato de que Bloom constitui um Ocidente sem considerar a experiência
brasileira não é a única razão pela qual sua perspectiva teórica não serve para os
pesquisadores brasileiros. Mais importante é o fato de que se trata de uma teoria
autoritária da literatura, que legitima a postura elitista de ensino, sustentando que é
parte da concepção do fenômeno literário o fato de que poucos podem compreendê‐
lo.
O que mais espanta no caso não é o caráter autoritário do pensamento de
Bloom, mas o fato de que ele ataca T. S. Eliot e Paul de Man caracterizando‐os como
fascistas. A acusação de autoritarismo por parte de um pensador autoritário merece a
maior atenção, pois tende a iludir o leitor apressado, que pode ver em Bloom,
apaixonado por Shakespeare, um grande humanista. O que ocorre com a semântica do
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termo fascismo, quando é utilizado por uma voz que contraria o interesse por valores
democráticos? Para Bloom, ligar a transformação social ao estudo da literatura é
interesse de “ralé acadêmica” (BLOOM: 1995, 35).
É lamentável que, no momento atual, alguém que afirma que foi um “erro
acreditar que a crítica literária podia tornar‐se base para a educação democrática ou
para melhorias da sociedade” (BLOOM: 1995, 25) possa ser considerado um
humanista. Livros como os recentes Textos de intervenção, de Antonio Candido
(CANDIDO: 2002), e Literatura e resistência, de Alfredo Bosi (BOSI: 2002), situam a
reflexão sobre literatura no pólo oposto, como campo de conhecimento diretamente
vinculado à resistência cultural e à consciência da opressão e desigualdade social. Ao
desvincular a educação democrática da crítica literária, Bloom deixa espaço para que o
oposto do pensamento democrático – o pensamento autoritário – ganhe legitimação.
A inserção de Harold Bloom em teses universitárias e currículos de Teoria da
Literatura merece ser pensada à luz da consideração das convicções do autor, tendo
em vista seu peso e impacto na experiência acadêmica brasileira e latino‐americana.
No caso do Brasil, em que o processo de formação social tem sido pautado por
modernizações conservadoras, responsáveis por aumento da miséria (FERNANDES:
1974), e a violência tem um papel constitutivo (SCHOLHAMMER, in PEREIRA: 2000), a
educação escolar e universitária tem servido, de modo geral, a interesses
conservadores voltados para a manutenção ou acentuação da desigualdade social
(OLIVEIRA: 1983; SCHWARTZMAN: 1983).
Uma educação voltada para a crítica das modernizações conservadoras e a
diminuição do grau de violência na experiência social brasileira exige, entre outros
elementos, um aumento, em termos coletivos, da capacidade de desenvolver
pensamento criativo e crítico, que pode ser elaborada em políticas de formação do
leitor (AVERBUCK, in ZILBERMAN: 1985).
Nos cursos universitários de Teoria da Literatura, com base nas categorias
conceituais e metodologias disponibilizadas, os estudantes de licenciatura em Letras
desenvolvem suas percepções de como abordar obras literárias, e com isso, elaboram
suas propostas e políticas de leitura, que irão fundamentar suas práticas como
professores no ensino fundamental e médio.
Entendo que é contrário aos interesses sociais brasileiros uma concepção de
ensino de Teoria da Literatura que proponha O cânone ocidental como referência de
autoridade conceitual, modelo e exemplo. Ensinar literatura tendo esse livro de Bloom
ou outros similares como critério de verdade pressupõe, em termos epistemológicos e
conceituais, admitir a autonomia do valor estético, o descomprometimento da crítica
com a sociedade e a concordância com a autoridade estética do gênio.
Além disso, adotar O cânone ocidental, sem a necessária contextualização,
supõe conviver com a redução de feministas, marxistas, pesquisadores interessados
em raças e etnias, entre outros, a um estatuto irrelevante, e também com a
condenação de T. S. Eliot, de Man e Auerbach.
Na entrevista a Nestrovski, Bloom afirma que falta conhecimento de literatura
para pesquisadores de teoria. Os defensores do cânone encontrarão neste ponto,
provavelmente, um argumento forte em favor de Bloom. Mesmo que ele, como
teórico, possa ser posto em dúvida, as obras que ele elogia mereceriam atenção.
Dentro de seu livro, ele argumenta com a finitude do tempo: todos nós temos de
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escolher o que ler, não podemos ler tudo, por isso devemos ler o que é melhor, o que
deve ser relido (BLOOM: 1995, 37).
Na perspectiva de Bloom, com a autonomia estética, esse traço de
superioridade é inerente à obra. O bom leitor saberá reconhecê‐la. Essa percepção
está integrada com a idéia de que a crítica é uma atividade de elite. Poucos leitores são
suficientemente bons. Obras geniais, leitores perspicazes. A proposta de Bloom não é
apenas um ataque aos autores e obras que ele considera medíocres, mas também à
capacidade de leitores em formação, em uma sociedade massiva, serem capazes de
estabelecer juízos. Daí a necessidade de que alguém faça uma lista, roteiro do bom e
belo (BLOOM: 1995, 505‐541).
Não se deve minimizar, dentre as estratégias de sustentação do pensamento de
Bloom, a observação que faz de si mesmo, na entrevista, de que é um cômico. Quando
o autor indica que seus resenhistas não captaram como o livro é engraçado, adota
uma estratégia freqüentemente utilizada por pensadores autoritários: estabelece a
expectativa de ser lido como alguém que não é compreendido. Bloom não é
engraçado.

VIOLÊNCIA E FORMA EM HEGEL E ADORNO

O presente artigo apresenta uma reflexão sobre um trecho da Estética de
Hegel, livro resultante de lições ministradas pelo filósofo na década de 1820 (HEGEL,
1993), e um fragmento da Teoria Estética de Theodor Adorno (ADORNO, 1998), livro
póstumo, editado em 1970. Adorno era um estudioso dedicado da obra de Hegel. Na
articulação entre esses dois autores, encontramos um caso, com rara contundência, no
âmbito das teorizações sobre formas artísticas, de abertura de possibilidades de
pensar diferenças de perspectiva importantes em termos de entendimento do papel
histórico da violência.
Hegel construiu uma conceituação específica sobre os gêneros literários, cujas
heranças chegam ao ensino de Teoria da Literatura na atualidade. Dentro do seu
sistema, é fundamental a sua concepção de épica, em que ele desenvolve o princípio
da necessidade, segundo o qual tudo o que acontece, acontece porque deve
acontecer. Esse princípio é fundamental para assegurar a unidade da forma. A
proposta de ler Hegel em articulação com Adorno é dar visibilidade a um aspecto
específico de sua concepção de épica, a função que atribui à crueldade do herói épico.
Adorno reúne as características de ser um grande conhecedor de Hegel e um
crítico indignado da violência no contexto pós‐guerra. Suas observações sobre a forma
da obra de arte são incompatíveis com as de seu antecessor. Interessado em autores
como Kafka e Beckett, Adorno elabora reflexões que contrariam não apenas a
aceitação do princípio da necessidade, mas também a concepção de unidade da forma.
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A violência legitimada

Dentro da Estética de Hegel, há um trecho intitulado A ação épica individual.
Ele integra, dentro do campo das reflexões sobre a poesia, as elaborações sobre a
constituição do gênero épico. Embora inclua diversificada exemplificação, é em
Homero, sem dúvida, que encontra suas referências principais.
A ação épica individual elabora uma argumentação favorável à presença de
violência na literatura, através das condições determinadas em que propõe a
legibilidade do gênero épico.
O texto associa a epopéia a um componente nacionalista. Em forte interação
com o debate político oitocentista, faz uma leitura dos clássicos muito apegada a
questões de seu próprio tempo. O desenrolar de um poema épico se daria com
“conflitos entre nações inteiras” (HEGEL, 1993, p.582). Com isso, o impacto das ações
do herói épico seria interpretado fundamentalmente como exercício de soberania
política.
O herói épico, para Hegel, reúne propriedades “humanas e nacionais” (Idem,
p.584). Sua exemplaridade funciona como indicadora de qualidades nacionais. Se o
herói se destaca em suas ações, e contrasta com seus inimigos em força ou
habilidades, essa diferenciação estaria em acordo com distinções qualitativas entre os
grupos em confronto. A superioridade de um herói configuraria, em termos
conotativos, a superioridade de uma nação.
Hegel desenvolve também, em sua argumentação, a exigência de unidade de
uma obra épica (Idem, p.584). Havendo uma diversidade de aspectos na obra,
desenvolvidos ao longo de sua extensão, essa diversidade se integra em uma
“totalidade” (Idem, p.585).
Assim como deve haver um senso de totalidade no conjunto da obra, o mesmo
deve ocorrer na configuração do herói. Hegel define os heróis épicos como

(...) indivíduos totais que em si mesmos realizam uma síntese
brilhante dos traços dispersos e dissociados do caráter
nacional, o que faz deles caracteres essencialmente livres,
humanamente belos, confere a esses nobres personagens o
direito de figurar num plano superior e impõe‐nos o dever de
unir o principal acontecimento à sua individualidade (HEGEL,
1993, 585)
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Articulada com essas duas categorias, o nacionalismo e a unidade, Hegel
integra à descrição do herói épico a disposição para o comportamento cruel. Isso
significa, no contexto em discussão, a capacidade de agir com violência.

A vingança pessoal, e também uma certa crueldade, fazem
parte desta energia das épocas heróicas. Ainda sob este
aspecto, Aquiles, como caráter épico, está acima das censuras
que lhe poderiam infligir em nome da moral. (HEGEL, 1993,585)
A “energia das épocas heróicas” se refere ao campo de tensão dos confrontos
históricos. A referência às “censuras que lhe poderiam infligir” consiste em um desafio
para a interpretação. Hegel deixa aqui aberta a possibilidade de que atos cruéis, em
sua opinião, em alguns contextos, possam ser reprováveis. No entanto, como indica
pelo exemplo de sua avaliação de Aquiles, determina que, no caso das ações épicas, as
ações cruéis têm um valor afirmativo seguro.
Essas afirmações, levando em conta a análise que Hegel faz da cólera de
Aquiles, permitem a formulação, por articulação dos elementos, de algumas
observações.


Hegel considera um personagem cruel “humanamente belo” e não vê
nisso nenhuma contradição lógica;



O pensador considera a crueldade parte de um “plano superior” a ser
admirado como elevado;



Sendo o herói épico o indivíduo total que resguarda os elementos
fundamentais da nação, e sendo ele cruel, a nação deve também ser
cruel, com orgulho desse fato;



A crueldade é incorporada à unidade da épica e absorvida em sua
síntese, com impacto final positivo para o conjunto.

Na Ilíada, especifica ainda Hegel, “a cólera de Aquiles (...) constitui o principal
tema da narração” (Idem, p.586). Nesse sentido, podemos inferir que a violência
assume uma posição constitutiva e estrutural no gênero épico, em razão da prioridade
atribuída à cólera.
Se o texto de Hegel encerrasse aqui, poderíamos ser levados à conclusão de
que o pensador está argumentando em favor de que o herói épico agiria como força
instabilizadora ou maligna. No entanto, em seu desdobramento argumentativo, o
pensador elabora a caracterização da ação épica de modo a evitar justamente esse
encaminhamento conclusivo.
Tudo depende, para a determinação da unidade da épica, da legitimidade das
ações:
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Os acontecimentos que se realizam parecem depender
absolutamente do seu caráter e dos fins pretendidos, e o que
nos interessa antes de tudo, é a legitimidade ou ilegitimidade
da ação no quadro das situações dadas e dos conflitos que
delas resultam (HEGEL, 1993,586)
Portanto, de acordo com as formulações hegelianas, não há na violência em si
mesma um problema moral. O que está em questão na avaliação das ações é sua
“legitimidade”, isto é, se elas estão de acordo com o campo de parâmetros de
adequação considerados aceitáveis.
O pensador então formula, de modo inteiramente consistente com a
argumentação anterior, o problema da delimitação de condições para essa avaliação.
Seria problemático julgar o herói épico se estivéssemos diante de um ser dotado de
vontade autônoma agindo de acordo com convicções pessoais.
Na poesia épica, para Hegel, no entanto, o que condiciona as ações é o
“Destino”. Portanto, forças externas ao herói estabelecem os parâmetros para o que
ele deve desenvolver.

(...) os acontecimentos e a ação são, em geral, regidos pela
necessidade. (...) o destino do herói épico (...) cria‐se fora dele,
e este poder das circunstâncias que imprimem à ação a sua
forma individual, que determinam o resultado da sua atividade,
e decidem assim a sua sorte, não é senão o poder do fatum. O
que acontece devia acontecer, em virtude de uma necessidade
inelutável (...) O destino determina o que deve suceder e
sucede; êxitos ou frustrações, vida ou morte. (HEGEL, 1993,
586)

Com o argumento da necessidade, Hegel propõe que o herói épico, enquanto
realiza suas ações, cumpre um destino. A narrativa da epopéia é portanto a
configuração de um dever‐ser, em que determinações externas firmam as condições
da atividade humana.
Articulando esse elemento com os pontos anteriores, podemos
compreender que a disposição do herói épico para a cólera e a violência não consiste
em um problema, ou em um dilema moral, e ela corresponde à determinação de um
destino. Não faria nenhum sentido, nessa perspectiva, questionar moralmente a
crueldade de Aquiles se as suas ações estão conduzidas de acordo com forças de uma
necessidade que ultrapassa o próprio Aquiles e que diz respeito, em última instância, à
ordem do universo.
Se o herói épico exerce violência, ela corresponde a uma necessidade
inelutável; se inimigos são mortos, isso faz parte do processo; se há destruição e
combate, isso é incorporado ao processo, em favor da síntese do conjunto.
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A necessidade age, como explica Hegel adiante no mesmo texto, como “razão
imanente” (Idem, p. 587). Ela consiste em uma lógica de sustentação, segundo a qual
os acontecimentos podem ser dotados de sentido, mesmo sendo situações marcadas
por crueldade e destruição.
As relações entre deuses e homens na epopéia recebem consideração positiva
por parte de Hegel, que observa inclusive haver nos poemas de Homero mérito pela
“humanização e aclimação dos próprios deuses” (Idem, p.588). Isso contribui para a
consolidação da dinâmica da narrativa épica, organizada de modo que todas as ações
do herói épico façam sentido dentro do conjunto.
Cabe articular as categorias utilizadas por Hegel de modo a reforçar a
importância do fundamento político de sua concepção de herói épico.
A narrativa épica é constituída de acordo com um princípio de necessidade. O
herói age de acordo com o que deveria acontecer. O poema épico homenageia, na
acepção hegeliana, a nação a que pertence o herói, através de um destino – o destino
nacional soberano afirmativo. O dever‐ser da narrativa corresponde à trajetória
vitoriosa da nação a que o herói corresponde.
Como fica, então, a crueldade? Como fica a violência?
O herói épico está associado a uma imagem afirmativa da nação a que
pertence. Em seu confronto com inimigos, na perspectiva de Hegel, o herói reforça
características nacionais em contraste com fragilidades inimigas.
Há legitimidade na violência. Ela está incluída nesse destino. O herói épico não
deveria ser culpabilizado moralmente por agredir ou matar, em épocas heróicas, pois
de acordo com Hegel, isso faz parte. A afirmação nacional se vale da crueldade, como
na Ilíada, é necessária a cólera de Aquiles.
Isso significa que há necessidade de violência na épica. Ela está legitimada
como elemento constitutivo do gênero. Não incidentalmente: como componente
decisivo para que o herói épico se defina, portanto, como componente constitutivo.

A violência catastrófica

A Teoria Estética de Theodor Adorno elabora um diálogo crítico importante com a
Estética de Hegel. Suas reflexões sobre a arte articulam a discussão das condições de
produção e recepção das artes no século XX com uma erudita interpretação da
tradição filosófica de debates de categorias utilizadas para discutir as diversas formas
de arte, inclusive, e em destaque, categorias hegelianas.
Para os fins deste trabalho, cabe concentrar a atenção especificamente a um
trecho da Teoria Estética, em razão de sua concentração de idéias fundamentais para o
debate aqui. Como o livro não é organizado em capítulos bem delimitados, temos de
fazer alusão à edição aqui utilizada, da editora Martins Fontes, conforme a referência
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bibliográfica ao final, sendo priorizado o trecho que está impresso entre as páginas 160
e 170.
Entre a Estética de Hegel e a Teoria Estética de Adorno, termos de
diferenciação devem ser sinalizados.


Em Hegel há uma expectativa de organização da totalidade da produção artística
em períodos – arte simbólica, arte clássica, arte romântica. Além disso, os
capítulos também se dividem de acordo com modalidades de produção artística
– arquitetura, música, escultura, pintura, poesia. As classificações em períodos e
gêneros servem a um princípio dialético de sistematização, em que as partes e o
todo se esclarecem reciprocamente, em favor de um conceito sintético de arte.
Em Adorno, contrariamente, há um movimento de dissolução de diversas
classificações tradicionais, tanto em termos de periodização como de gêneros. A
convicção de que a arte só pode ser compreendida em sua concretização
histórica impede que haja um conceito essencialista e, com isso, afasta uma
síntese generalizadora.



Hegel elabora uma reflexão em que idéias estéticas são interpenetradas
fortemente com concepções religiosas ‐ imagens de divindades, elementos de
diferentes tradições mitológicas, códigos cristãos. A superioridade da chamada
arte romântica com relação à simbólica e à clássica se deve, fundamentalmente,
pela maturação no modo de as manifestações artísticas entenderem Deus, com
relação aos períodos anteriores, que respectivamente atribuíam traços divinos a
imagens da natureza e imagens antropocêntricas. Em Adorno, o horizonte de
reflexão é inteiramente diferente. O vocabulário conceitual tem, entre suas
fundamentações, o marxismo (há constantes referências à arte como
mercadoria), a psicanálise (alguns dos principais raciocínios do livro são
elaborações do conceito de inconsciente) e uma filosofia da história contrária ao
positivismo, pautada pela empatia com o impacto do horror das catástrofes do
século XX.



A Estética aponta para um valor afirmativo da arte. Nos termos de Hegel, “a
obra de arte tem de ser a expressão dos interesses mais altos do espírito”
(p.159). Essa elevação condiciona a interpretação das obras, no sentido de que,
se há dentro dos textos a presença de elementos negativos, eles são integrados
em favor de sínteses afirmativas. Em Adorno não apenas a arte mas nem a
própria existência tem condições de receber uma síntese positiva. “Já antes de
Auschwitz era uma mentira afirmativa, relativamente às experiências históricas,
o atribuir um sentido positivo à existência. Isto tem conseqüência na forma das
obras de arte.” (p.175). Essa negatividade adorniana define a diferença, a meu
ver incontornável, entre as categorias interpretativas e os critérios de juízos de
valor adotados por críticos orientados pela tradição idealista hegeliana e críticos
interessados pela escola de Frankfurt.

O trecho da Teoria Estética aqui escolhido para comentário inicia com uma
alusão a relação entre as obras de arte a “violência e a dominação da realidade
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empírica” (ADORNO, 1988, 160). As páginas seguintes desenvolvem uma reflexão
carregada de tensões conceituais sobre como essa relação pode ser pensada. Em
Adorno, não há lugar para determinismo, nem superficialidade documental, nem
ingenuidade crítica.
A formulação da questão abre, nessas páginas, uma reflexão sobre um dos
conceitos cruciais do livro e também da disciplina, o conceito de forma. Não há nisso
nada de casual: Adorno reconhece que, no contexto pós‐guerra, o pensamento exige
reavaliação. Séculos de civilização, ou daquilo que poderia ser considerado
“civilização” em perspectiva eurocêntrica, não impediram catástrofes. Vida intelectual
não impede a explosão de movimentos destrutivos. Termos que poderiam ser
interpretados como auto‐evidentes, como a palavra “forma”, são tomadas em
dimensão renovada, a partir de uma perspectiva que delas exige uma dupla
articulação: uma leitura que leve em contra a tradição de estudos da disciplina, e
também os desafios postos pelo momento presente, diante do autor, quando escreve.
Trata‐se de reinterpretar historicamente conceitos, sob a perspectiva da violência
recente.
Em linha que se distingue dos que opõem forma e conteúdo de modo estanque
e esquemático, Adorno propõe uma interdependência dos elementos, observando
inclusive que do ponto de vista crítico é comum ocorrer uma dificuldade de isolar a
forma (Idem,162), bem como entender que a hermenêutica consista em uma
transposição de elementos formais em conteúdos (Idem,161). Com esses
pressupostos, o pensador elabora uma reflexão sobre os empregos do conceito.
A primeira idéia que gostaria de aqui enfatizar é a seguinte: “Na sua relação
com o seu outro, cuja estranheza atenua, e no entanto, mantém, ela é o elemento
anti‐bárbaro da arte; através da forma, a arte participa na civilização, que ela critica
mediante a sua existência. (...) Forma e crítica convergem.” (Idem,165)
A ambigüidade constitutiva que Adorno atribui à forma me parece central.
Criticar a civilização e, necessariamente, fazer parte dela, uma condição antagônica da
obra de arte. Essa generalização nasce de leituras de Kafka e Paul Celan, e ganha
abrangência em razão de uma proposição política, sobre como deveria ser composta a
história literária.
A afirmação “Forma e crítica convergem” remete diretamente ao ensaio
“Crítica cultural e sociedade”, em que Adorno expõe a situação do crítico dentro de
aporia similar. Ao apontar problemas e contradições da sociedade, não é possível se
colocar em um lugar externo a ela. O crítico o faz de dentro da sociedade, de modo
que está inscrito nas contradições, e não imune a elas.
Na convergência indicada pelo autor poderia estar a impossibilidade – tanto no
caso da forma artística, como no caso do trabalho crítico – de estar fora da história,
fora da sociedade, fora das contradições dos processos concretos da existência
coletiva.
A obra apontaria o que há de terrível em um contexto, e estaria ciente de que
constituiria sua existência estética dentro desse mesmo contexto. A forma precisa
manejar as condições de visibilidade da experiência, de modo que ela possa ser
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compreendida, mas não a ponto que ela perca seu impacto. Seu “elemento anti‐
bárbaro” corresponde à sua relação com sua capacidade crítica da civilização.
É de fundamental importância na argumentação de Adorno o ponto em que ele
propõe a idéia de que a forma é uma mediação:

A forma é mediação enquanto relação das partes entre si e com
o todo e enquanto plena elaboração dos pormenores. (...) A
forma procura fazer falar o pormenor através do todo. Tal é,
porém, a melancolia da forma (...) Isto confirma o trabalho
artístico do formar que incessantemente seleciona, amputa e
renuncia: nenhuma forma sem recusa (ADORNO, 1988, 166).

Essa concepção, que envolve um componente de complementaridade e um
componente metonímico, elabora a idéia de unidade interna da obra de arte de um
modo tenso: as partes se relacionam entre si, e se relacionam com o todo, e a cada
movimento constitutivo há uma seleção, uma renúncia, isto é, as relações
estabelecidas não são sintéticas, elas são parciais, limitadas.
Trata‐se de uma concepção fragmentária da obra de arte, em que o movimento
de constituição de significado é também um movimento de exclusão de parte de uma
possibilidade do significado, uma recusa, e portanto uma perda – definindo assim, uma
condição melancólica. Este é um momento da reflexão de Adorno muito afinado com o
pensamento de Walter Benjamin.
Logo depois, Adorno se dedica a uma reflexão sobre Hegel, e avalia a
importância que nele assume a concepção de conteúdo. A incorporação de Hegel à
reflexão ocorre de modo duplo – Adorno aponta uma afinidade com seu antecessor
para em seguida tomar imensa distância de seu posicionamento.
É depois de passar por observações sobre música, que Adorno chegará a um
ponto exigente desta reflexão:

A arte de elevada pretensão tende a ultrapassar a forma
como totalidade, e desemboca no fragmentário. (...) Uma vez
desembaraçada da convenção, nenhuma obra de arte pode já
manifestamente concluir de modo convincente, enquanto que
os desenlaces tradicionais apenas procedem como se os
momentos singulares se associassem com o ponto final para
constituir a totalidade da forma. Em numerosas obras da
modernidade que, entretanto, foram objeto de ampla
recepção, a forma manteve‐se habilmente aberta, porque
queriam provar que a unidade da forma já não lhes era
garantida. A má infinitude, o não‐poder‐concluir, torna‐se
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princípio livremente escolhido de procedimento e expressão.
Nas suas peças, ao repetir literalmente um excerto em vez de o
interromper, Beckett reage a tal fenômeno; há quase cinqüenta
anos, Schönberg procedeu de modo semelhante na marcha da
serenata: após a supressão da repetição, retorno desta por
desespero. O que Lukács chamou outrora a “descarga do
sentido” designava a força que permitia à obra de arte – ao ter
de confirmar a sua definição imanente – terminar segundo o
modelo daquele que morre de velhice e de saturação vital. Que
isso seja recusado às obras de arte, que também não possam
morrer como o caçador Gracchus, é por elas imediatamente
integrado como expressão de horror. A unidade das obras de
arte não pode ser o que ela deve ser, a unidade da variedade:
ao sintetizar, ela viola o sintetizado e prejudica nele a síntese
(ADORNO, 1988, 169)
A diferença entre uma obra configurada como totalidade fechada e uma obra
constituída de modo aberto e fragmentário envolve distinção de valor na
modernidade, estando os parâmetros estéticos libertos das convenções da tradição. A
inclinação à fragmentação pode encaminhar a forma para um senso de inconclusão,
configurado como má infinitude, em que a atribuição de sentido para a experiência
pode ser sempre precária e incerta. É a melancolia da forma: os elementos podem se
relacionar de múltiplas maneiras entre si e com o todo, mas não há uma definitiva
maneira, nem uma última conclusiva.
Isso coloca a obra no campo oposto à configuração da épica caracterizada por
Hegel, em que uma necessidade ditava o sentido das ações, não sobrando espaço para
nada gratuito ou casual. O destino lá era responsável pela determinação dos
parâmetros de entendimento do vivido.
Adorno fala aqui também de uma recusa a morte de “velhice e de saturação
vital”, isto é, em condições esperadas pela passagem linear do tempo, como elemento
sinalizador do fim de uma obra. Os exemplos de Beckett e Schönberg, assim como a
referência a Kafka, apontam para uma contrariedade à concepção ordinária de tempo
linear.
Diferentemente, Adorno pede uma “expressão de horror” e apresenta uma
aporia conceitual. Cabe lembrar que Hegel, ao elaborar sua concepção de épica,
expõe que o gênero efetiva uma síntese de traços nacionais, na composição do herói e
através dos episódios apresentados. Adorno, interessado prioritariamente na arte das
décadas mais recentes, entende a obra de arte em uma constituição antagônica. A
atribuição de síntese totalizante contraria essa percepção, criando uma falsa imagem
de equilíbrio.
A aporia final do trecho, aforismo provocador e perturbador, propõe que a
unidade da obra de arte, ao compor uma totalidade, “viola o sintetizado”, isto é,
contraria a própria matéria da qual a forma se constitui, e impede que essa matéria
processe a sua condensação em uma unidade. A aporia portanto descreve uma
negatividade constitutiva da obra de arte, uma unidade que, em seu processo, nunca
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se conclui, sob o risco de contrariar os fundamentos de sua própria constituição. A
forma permanece fragmentária, aberta, em tensões internas, em construções de
sentido parciais e, com isso, o movimento de sua constituição não deixa de ocorrer.
Retomando um ponto anterior, cabe articular essa concepção da arte como
incompletude, da forma como crítica por meio da estranheza e da fragmentação, com
a idéia inicial de uma “violência e a dominação da realidade empírica” . Creio que há
uma ligação indissociável entre a percepção do contexto e a concepção estética.
Na base de problemas elaborados por Adorno, tanto na Teoria Estética como
em outros trabalhos, está o impacto da violência histórica recente. A Segunda Guerra
Mundial, os campos de extermínio, as dificuldades de elaborar uma perspectiva
histórica renovada.
O ensaio Educação após Auschwitz formula de modo explícito um princípio
geral que está em muitos de seus trabalhos – a idéia de que os campos de extermínio
não devem se repetir, e que a pedagogia e os conhecimentos devem servir a este
propósito. Nesse sentido, Adorno defende a procura de políticas de não repetição da
violência histórica.
No caso de um contexto histórico sob intenso impacto da violência recente, o
pensador propõe uma renovação de parâmetros, para que Auschwitz não se repita,
quer dizer, a catástrofe não seja continuidade nem regra. Parte do pensamento de
Adorno (em Dialética Negativa, por exemplo) consiste em desenvolver uma filosofia da
história que reconheça a presença da violência, mas a recuse, criticamente. E que,
diferentemente do darwinismo social e de outras correntes, não a justifique ou a
legitime.
Se a violência entra dentro do campo estético, e a arte se submete a uma
síntese totalizante, e nesta tudo se unifica, para a perspectiva adorniana isso seria
abrir mão do “elemento anti‐bárbaro da arte”, seria configurar a violência sem
“melancolia da forma”. Desse modo, as condições de possibilidade de a arte cumprir
um papel favorável ao reforço acrítico de presença da violência estariam dadas. Isso é
inaceitável para sua posição política anti‐autoritária.

Teorizações comparadas

Estabelecendo critérios de comparação, podemos distinguir as orientações de
Hegel e Adorno, de modo a avaliar as diferenças entre suas proposições. A categoria
do nacionalismo é fundamental para o primeiro. Adorno trabalha em um contexto
posterior à Segunda Guerra, em que a crítica às conseqüências nefastas do excesso de
apelo ideológico nacionalista na Alemanha é crucial, e as mistificações nacionalistas
são incompatíveis com suas proposições estéticas.
Em Hegel é fundamental também o conceito de totalidade. A unidade da obra é
articulada como síntese totalizante dos elementos que a constituem. Adorno, por sua
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vez, com sua concepção de uma melancolia da forma, aponta para uma má infinitude.
A produção de sentido da obra se constitui nas relações entre seus fragmentos, sem se
atingir uma totalidade conclusiva.
Para sustentar esses elementos, o nacionalismo e a totalidade, Hegel se vale do
princípio da necessidade interna, segundo o qual não há acasos e tudo acontece de
acordo com determinações, de modo que no conjunto todos os elementos se
integram. Diferentemente, em Adorno, prevalece a ausência de síntese.
O objeto de estudo, em sua delimitação contextual, merece atenção. O trecho
da Estética aqui escolhido consiste em uma caracterização da epopéia que valoriza
particularmente Homero; o trecho da Teoria Estética aqui escolhido consiste em uma
reflexão sobre a forma na arte recente, com referências a Beckett, Kafka e Schönberg.
De acordo com Michael J. MacDonald (2005), o interesse de Hegel por
Homero não se restringe ao campo do estudo da épica. Haveria uma analogia,
estudada amplamente por seus comentadores, entre a narrativa de Homero e a
estrutura da Fenomenologia do Espírito, livro dedicado à concepção de conhecimento
do pensador.
A reflexão de MacDonald aponta para a idéia de que Hegel teria encontrado em
Homero um modelo de sonho de totalização adequado à expectativa de um
conhecimento sintético, e que, nesse sentido, uma ligação epistemológica seria
estabelecida entre o processo narrativo e a produção de conhecimento. No entanto, a
partir de uma discussão de ética contemporânea, MacDonald questiona a viabilidade
dessa totalização.
Susan Buck‐Mors, em artigo de 2000, fez uma leitura perturbadora de
Fenomenologia do Espírito, a partir de uma dupla chave – recuperando o seu contexto
de condições de produção, e discutindo suas condições de leitura atuais. Centrada nas
categorias do senhor e do escravo, a autora coloca em questão a viabilidade de aceitar
a argumentação hegeliana para a interpretação dos processos históricos.
Ambos os artigos estão ligados a perspectivas conceituais contrárias tanto a
ideologias nacionalistas como ao colonialismo, e estão inscritos em pautas éticas
recentes. A argumentação que ambos elaboram com relação à Fenomenologia do
Espírito poderia ser estendida à Estética.
A ampla influência da teoria dos gêneros de Hegel nos estudos literários
poderia ser reavaliada, tendo em vista os fundamentos políticos da Estética, e a
possibilidade contemporânea de sua crítica.
Duas objeções poderiam ser feitas a essa atitude: a preservação do discurso de
base hegeliana está associada à valorização respeitosa de fundamentos de nossa
civilização, sendo a epopéia clássica e medieval um dos principais entre esses
fundamentos; a crítica ao discurso hegeliano sobre a épica poderia ser considerada
uma crítica inócua uma vez que a produção de epopéias se tornou um fenômeno
atípico e muito pouco presente na modernidade, dando lugar ao romance e a outros
modos de elaboração da prosa. Sobre a primeira objeção, que expressa um discurso
político conservador canônico, seria necessário chamar a atenção, com Adorno e
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Freud, para o componente negativo da assim chamada “civilização”, o que há nela de
regressivo, de barbárie, enumerar os genocídios, os massacres coloniais, e com isso
retomar o tema da violência de modo incisivo. A segunda objeção desconsidera a
incorporação de componentes da epopéia por uma ampla diversidade de produções
culturais, incluindo a chamada literatura best‐seller. O cinema de Hollywood mantém
uma linha continuada de construção de produção de filmes de apelo comercial em que
nacionalismo, totalização e crueldade fazem parte de um modelo com décadas de
existência. Distorções, reelaborações mistificadoras e espetáculos que exploram
heranças da épica estão à volta.
A comparação entre os dois trechos aqui escolhidos tem uma vantagem para a
visibilidade do problema. Ela ajuda a entender por que tradicionalmente, de modo
geral, a historiografia e a crítica, na tradição eurocêntrica, elogiam a épica, e não
consideram a presença de cenas de violência um fenômeno especificamente
perturbador, ao passo que, na contemporaneidade, em diversos países, têm surgido
algumas linhas de pesquisa voltadas para as relações entre cultura e violência, e um
componente de perplexidade se integra ao processo de avaliação estética das obras.
De fato, um aspecto central do problema está na necessidade interna da ação
violenta no conjunto do enredo, para os fins de homenagem da nação – e aqui temos
claro que estamos falando da compreensão criada por Hegel da epopéia, e não
necessariamente da epopéia como fenômeno da antigüidade e da Idade Média. O
herói épico, ao agir com crueldade, age em favor do que é necessário, determinado.
Como mencionado anteriormente, “Aquiles, como caráter épico, está acima das
censuras que lhe poderiam infligir em nome da moral” (HEGEL, 1993,585), o que
remete, em termos de uma avaliação do comportamento violento, a uma legitimação,
que exclui a condenação.
Caberia relacionar a este problema categorias como culpa, inocência, violação
dos princípios de uma consciência, que são categorias elaboradas por Hegel na
Fenomenologia do Espírito, em uma passagem dedicada à reflexão sobre o agir. Nessa
passagem, é explicitado o papel da guerra como “o‐que‐mantém o todo” (HEGEL,
1993,31). Discutindo as relações entre ética e ação, Hegel propõe a negatividade como
elemento a ser incorporado ao processo na totalização.
A perspectiva a partir da qual escreve Adorno supõe um contexto marcado pelo
impacto da Segunda Guerra Mundial, em que as referências à violência de guerra são
caracterizadas pela indignação e pela atitude crítica, sendo o ensaio Educação após
Auschwitz (ADORNO, 1986) a expressão exata da convicção de Adorno de propor uma
série de transformações pedagógicas para que a escala de violência não se repita.
Ocorre que em Adorno ações violentas são necessariamente examinadas em
perspectiva ética, e a prerrogativa admitida por Hegel para a cólera de Aquiles está
ausente.
O modo como Hegel emprega a noção de necessidade foi problematizado por
Adorno em seu livro de estudos sobre o filósofo. A necessidade externa seria, na
filosofia hegeliana, um fator de condicionamento da liberdade humana, de modo que
o ser humano estaria implicado duplamente, em suas relações com a coletividade, em
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uma ilusão de liberdade individual, e em uma insignificância diante das obrigações com
relação ao conjunto do qual faria parte (ADORNO, 1993, 46).
Na Dialética Negativa Adorno fará uma proposição enfática de contrariedade à
filosofia hegeliana, ao rejeitar o princípio da totalização do processo histórico, a grande
síntese da Fenomenologia do Espírito, que encontra similar no efeito de conjunto na
grande narrativa épica da tradição que tanto admira. Diz Adorno que o princípio do
absoluto total é contraditório em si mesmo. Uma vez supostamente constituído, ele
suspende as condições lógicas e temporais que são necessárias para sua constituição
(ADORNO, 1999, 318).
Seguindo o raciocínio de Adorno, podemos observar na imagem que Hegel
propõe da epopéia uma espécie de hipérbole da unidade nacional, um universo em
que a configuração nacional é soberana e não se submete à falha ou à fragilização. A
função política dessa hipérbole é afirmativa, servindo à consolidação mistificadora da
unidade nacional, nos termos definidos por Raoul Girardet (GIRARDET, 1987),
falseando conflitos existentes em favor de uma imagem de conjunto harmoniosa.
Cabe perguntar o que acontece, nesse sentido, no mundo de Beckett e Kafka,
quando um personagem se dispõe à cólera e à crueldade. Manter a perspectiva ditada
pelo vocabulário conceitual da Estética de Hegel poderia, dentro de uma visada
anacrônica, exigir a dissociação entre violência e moralidade. Ou ainda, entre violência
e ética.
No entanto, uma perspectiva ditada pela Teoria Estética de Adorno,
diferentemente, apontaria para a convergência entre forma e crítica. A presença em
uma obra de cenas de violência não poderia ser lida fora de um contexto histórico. Ao
longo da Teoria Estética, são examinados casos como o de Paul Celan, poeta que
abordou a Segunda Guerra Mundial, em que a violência assume um papel complexo.
Ao mesmo tempo em que não cabe representá‐la de modo superficial e direto, para
não trivializá‐la nem reduzi‐la, é necessário reinventar a linguagem para elaborar
condições de lidar com o que foi vivido. Situações extremas, limítrofes como essa, em
que a literatura se constitui em uma condição em que quase cede à própria
impossibilidade de se sustentar, correspondem à concepção de melancolia da forma.
Haveria, portanto, na epopéia tal como Hegel a descreve, uma empolgação
com o conflito, justificado e legitimado, e na violência pós‐guerra tal como Adorno a
caracteriza, uma tensão incontornável, incompatível com qualquer justificação. A
comparação entre os dois referenciais teóricos aponta para a impossibilidade de
dissociar, no debate conceitual, os campos estético, ético e político.
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O livro A destruição da razão, de Georg Lukács, causa impacto em muitos
sentidos. Redigido em 1952, tem como assunto central a formação de condições na
Alemanha para a ascensão do nazismo2. O autor acredita que a forte presença de
irracionalismo na intelectualidade alemã está relacionada diretamente a essas
condições. Para defender a tese, propõe uma articulação entre filosofia e história. O
livro leva à percepção de que a humanidade, ao permitir a destruição de valores
referentes à sustentação do pensamento racional, cria condições para sua própria
aniquilação. A destruição da razão é um livro sobre a destruição que a humanidade
impõe a si mesma.
Nada parece importar mais a Lukács nesse livro escrito com rigor e
preocupação, que a possibilidade de distinguir verdade e mentira, bem e mal, sem
hibridismos ou meias palavras 3. Nada importa mais do que a construção de uma pauta
ética capaz de distinguir critérios de validação na formulação de idéias 4.
Escrito em momento bem posterior ao consagrado Teoria do romance (1920) e
ao controverso História e consciência de classe (1923), A destruição da razão é um
livro fundamental para compreender a contribuição de Georg Lukács às Ciências
Humanas, à Estética e à Teoria da Literatura. Não apenas porque revela
amadurecimento profundo de problemáticas formuladas anteriormente, mas também
porque estabelece com clareza uma das linhas condutoras do pensador: a aposta,
inabalável, na possibilidade de mudança do processo histórico, através da
compreensão da realidade5, não por parte apenas dos intelectuais ou dos líderes
políticos, mas dos homens comuns.
A filosofia da história inerente à produção de Lukács, de base marxista, que
propõe a possibilidade de transformação da realidade, acionada pela tomada de
consciência por parte dos homens, a respeito de suas condições de existência,
desmontando os mecanismos de repressão e reificação, está associada diretamente à
sua estética. O termo de associação é o materialismo histórico dialético, que defende a
possibilidade de articulação entre sujeito e objeto, entre o movimento de percepção
da consciência, capaz de despertar de um estado de passividade, e o movimento da
dinâmica social, das ações coletivas.
Uma das motivações mais importantes para o longo questionamento de Lukács
no denso volume é a combinação de inteligência elevada e irracionalismo (p.87). Os
pontos mais fortes de sua argumentação estão centrados no propósito de comprovar
que grandes nomes de evidência do pensamento alemão estiveram deliberadamente
interessados no irracionalismo. E atribui a esse interesse força de influência e
legitimação para ações de Adolf Hitler (p.82).
O empreendimento pode soar arrogante e arriscado. Abalar nomes de prestígio
da filosofia ocidental, conduzindo a leitura para mostrar suas inconsistências, é um
desafio forte. Mostrar elos de continuidade pouco perceptíveis entre eles, através de
analogias rigorosas, é ainda mais difícil. Remontar o processo do século XIX até o
momento presente à escrita é tarefa enciclopédica. Contextualizar, no capítulo I,
sempre tendo o olhar dirigido pelo conceito de luta de classes (p.11), as bases na
LUKÁCS, Georg. The destruction of reason. London: The Merlin Press, 1980. p.12. Quando indicados dentro do corpo do artigo,
os números de página entre parênteses se referem a esta edição.
3
HELLER, Agnes. Lukács y la Sagrada Familia. In: FEHÉR, F et alii. Dialéctica de las formas. El pensa miento de la escuela de
Budapest. Barcelona: Península, 1987. p.179.
4
Idem. p.186-7.
5
LUKÁCS, Georg. The destruction of reason. p.85.
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história alemã que levaram a sociedade e a elite intelectual a serem como são, sem
dúvida, é um empenho digno de polêmica. No entanto, Lukács tem a inteligência de
incorporar ao próprio texto os sinais de limitações de sua reflexão, os riscos de erro, as
estratégias seletivas e as possibilidades de generalização a evitar (p.13). Guia o leitor
em seus movimentos de recuo e avanço reflexivo explicitamente(p.97) e discute o
conhecimento prévio que dele espera(p.99). Isso cria para o leitor a exigência de um
esforço duplo – respeitar a linha argumentativa, para permitir avaliar sua consistência,
e ao mesmo tempo prever, entre capítulos e entre períodos, possibilidades de pontos
lacunares com relação aos quais já foi alertado, mas não está necessariamente
preparado para lidar.
Ao falar em irracionalismo, Lukács abarca uma série diversificada de elementos.
Em algumas passagens do livro faz definições de seus critérios para caracterizar um
discurso irracional, que estão dispersas e devem ser articuladas pelo leitor.
Inicialmente, fala em arbitrariedade, contradições, argumentos sofísticos e sem
substância (p.8). Mais adiante, vão sendo expostos outros componentes, de variadas
naturezas. Futilidade (p.9), glorificação acrítica da intuição, epistemologia aristocrática,
rejeição do desenvolvimento sócio‐histórico, criação de mitos (p.10), darwinismo
social(p.13), obscuridade em que elementos diferentes se indiferenciam (p.16),
introspecção alheia à vida social 6, resistência intencional à possibilidade de responder
problemas (p.104), e um princípio bergsoniano que, em Lukács, se torna lema
conservador, a proposição de que, por trás da aparência de mobilidade da
experiência, na verdade há uma realidade estática 7.
Mesmo com essa diversidade, adverte que para o irracionalismo existe sempre
unidade entre metodologia e conteúdo (p.10). Além disso, existe uma função básica
para a filosofia irracionalista, considerada em geral: prover ao homem conforto
filosófico, sensação de liberdade e de vigor intelectual, e ilusão de autonomia pessoal.
Ao fazer isso, diz Lukács, são mantidas a dominação da burguesia reacionária e a
submissão a ela da população (p.22). O trabalho filosófico do irracionalismo, para o
autor, contém objetivamente a possibilidade de uma ideologia fascista e
agressivamente reacionária (p.32).
Em História e consciência de classe, Lukács havia formulado o seguinte: “o
problema da irracionalidade conduz ao problema impenetrabilidade de qualquer dado
por conceitos do entendimento”, e à impossibilidade de aplicação de conceitos 8. Na
perspectiva do materialismo dialético, o autor defende aqui um dos princípios básicos
para A destruição da razão, a necessidade de utilizar o racionalismo como método
para perceber os dados objetivos como um sistema inteligível.
Levantando os antecedentes do irracionalismo desde a Antigüidade e a Idade
Média, Lukács se ocupa da formação das idéias modernas desde a Renascença,
comenta conflitos de filósofos com a tradição religiosa, examina autores como Pascal,
mas está centralmente interessado no que ocorre a partir da Revolução Francesa. Para
ele, há um vínculo fundamental entre os passos de ascensão do capitalismo europeu e
o estabelecimento de uma forma específica, moderna, de irracionalismo 9.

6

Idem, p.25. Nesse ponto, Lukács rapidamente atinge de modo negativo Marcel Proust.
Idem, p.26. Uma observação irônica de Lukács nesse ponto registra que, na perspectiva bergsoniana, a formulação temporal de um
pogrom não se distingue da que se refere a uma revolução.
8
LUKÁCS, Georg. História e consciência de classe . Porto: Escorpião, 1974. p.132.
9
LUKÁCS, Georg. The destruction of reason. op.cit. p.105.
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É desenvolvida no final do século XVIII uma forma nova de economia
capitalista, em que é decisiva a relação entre a ciência, a tecnologia e as forças
produtivas, com conseqüências sociais sem equivalentes no pré‐capitalismo e na
economia feudal. O emprego da ciência na formação de tecnologia industrial muda os
paradigmas econômicos. Essa mudança qualitativa das relações entre conhecimento e
produção de riqueza será decisiva para Lukács. Logo no início do livro fica clara a
associação entre a crítica do irracionalismo e a crítica do capitalismo, ao fulminar
William James, responsável pelas bases da ideologia do self made man norte‐
americano. Segundo Lukács, James, como outros irracionalistas, propõe mitos como
verdades, e rejeita a realidade objetiva e sua observabilidade racional (p.22‐23).
Importa para Lukács que, diferentemente de situações historicamente
anteriores, no capitalismo moderno, em especial a partir da Revolução Industrial, pela
primeira vez, em sua opinião, uma classe oprimida – o proletariado – tem capacidade
potencial de assimilar o modo de pensar de seus opressores, com um ponto de vista e
uma visão de mundo independentes (p.107). Discutir a história da filosofia e
problemas de teoria do conhecimento, nesse sentido, pressupõe uma possibilidade
real de transformação histórica, conduzida pela classe oprimida. A destruição da razão
investiga as condições em que, dentro da Alemanha, o pensamento conservador
burguês construiu suas próprias resistências à formulação e aceitação coletiva da
possibilidade de conhecimento e transformação da realidade. Ao fazer isso, o livro
examina os mecanismos de auto‐legitimação dos grupos dominantes, e a ausência de
senso democrático da intelectualidade prestigiada. A valorização do irracionalismo
consistiria em uma estratégia ao mesmo tempo epistemológica e política de
sustentação da burguesia.
O livro não comporta qualquer ingenuidade quanto ao projeto iluminista. Com
senso de concretude temporal e espacial na condução da reflexão sobre fatos e textos,
Lukács lamenta as diferenças entre a formação do pensamento filosófico na França e
na Alemanha, atribuindo à primeira condições mais favoráveis para o estabelecimento
de uma política democrática 10, mas não idealiza a França ou qualquer outro país. Sua
crítica específica à Alemanha, pelo contrário, segundo ele, deve ser tomada como
referência exemplar, pois o irracionalismo é um fenômeno internacional 11 e em
diversos lugares poderiam surgir líderes vorazes como Hitler (p.90).
Lukács deixa claras em A destruição da razão várias marcas de indignação com
pensadores prestigiados, como Schelling, que teria sido o primeiro a fortemente
romper com o racionalismo cartesiano (p.28), Bergson 12, Schopenhauer e Nietzsche,
em razão das adesões destes à irracionalidade. Sua proposição não é de que tenha
havido influência direta desses pensadores sobre o povo, como se a população pobre
alemã fosse avidamente consumidora de textos de Nietzsche. Acredita que tenha
ocorrido popularização demagógica de tópicos intelectuais (p.11). As mediações são
sutis e nem sempre inteiramente explicadas, exigindo do leitor um trabalho de
construção e preenchimento de espaços deixados em aberto. Embora tudo no livro
exija, pela gravidade dos argumentos, uma lógica de causa e efeito consistente, que
justifique a relevância das opções dos intelectuais nos grandes eventos históricos,
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Idem. p.47. Esse assunto já havia interessado Lukács no estudo de 1907 sobre a filosofia romântica de vida. Conforme LUKÁCS,
Georg. On the romantic philosophy of life. In: ___. Soul and form. London: Merlin Press, 1974. p.42.
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LUKÁCS, Georg. The destruction of reason. op.cit.. p.16.
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Idem, p.26. Na página 17, Bergson é apontado como uma das principais inspirações de Mussolini na Itália fascista.
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Lukács se vale de estratégias como a noção de vínculos subterrâneos entre ideologias
valorizadas e doutrinas difundidas pela política (p.84).
Um dos núcleos da argumentação consiste em que a condução das massas ao
fascismo é viabilizada por sua fácil adesão a discursos irracionais que se apresentam
com valor de verdade, com aparência de sustentação firme (p.50). Esses discursos, na
perspectiva de Lukács, não resistem à análise filosófica rigorosa, mostrando
inconsistências, formulações vagas, indeterminações (p.10) que colocam em risco a
possibilidade de distinguir verdade e mentira.
Lukács vê a Alemanha como um “centro de hostilidade à razão” (p.90), mapeia
seus movimentos de declínio intelectual, assinalando suas repercussões sociais (p.8), e
quer, nessa perspectiva, investigar as conexões profundas entre a história das idéias e
a conduta política dos segmentos da sociedade alemã. Para ele, o irracionalismo
adotado pelos pensadores se converte, na difusão ideológica, em base para submissão
ao autoritarismo.
Para explicar como a Alemanha teria se tornado esse centro irracional, Lukács
remonta às origens da formação social do país. Sem pretender retomar linearmente
toda sua narração, cabe ressaltar alguns aspectos fundamentais. O pensador recua ao
século XVI e estabelece uma perspectiva, desde o início, contrastiva. A Alemanha teria
uma singularidade em meio ao contexto europeu, e em particular diferenciação com
relação à França e à Inglaterra. No processo de mudanças ocorridas posteriormente ao
declínio do feudalismo na Idade Média, estas duas nações teriam conseguido constituir
muito antes da Alemanha uma burguesia moderna (p.37). Entre os fatores que teriam
prejudicado a nação alemã, estariam conflitos de guerra no século XVI e as mudanças
econômicas decorrentes da ocupação das Américas e da Índia (p.38‐40). Comparada
com a França, a Alemanha tinha condições muito precárias de vida. Estas eram
comandadas por uma burocracia ineficiente. O luteranismo teria cumprido o papel de
desenvolver na população uma postura servil e submissa. Em termos gerais, do século
XVI ao XIX, o que Lukács vê na Alemanha é, em escala única na Europa, uma enorme
fragmentação social e ideológica, constituída objetivamente pela dispersão geográfica
e política (p.41‐44), que impedia qualquer senso de consciência da sociedade como um
conjunto articulado.
França e Inglaterra teriam constituído condições de estabelecimento, com
bases políticas e ideológicas, de unidade nacional, enquanto Alemanha e Itália
padeciam de problemas estruturais internos (p.51). A Alemanha não tinha, como a
França, um centro político e cultural ativo como Paris (p.55). O resultado da
fragmentação era o despreparo da sociedade para a compreensão de suas próprias
demandas e perspectivas. Lukács explica que a população era facilmente influenciável
por propagandas, estava despreparada em termos de formação educacional para
pensar sua condição de existência, e não tinha condições de lutar por seus próprios
interesses (p.55).
No contexto histórico do período romântico, desorientada, a população
assimilava a difusão de concepções da história alemã mistificadas, pautadas na
“essência alemã” que teria tido um desenvolvimento glorioso. A história era
apresentada e divulgada de modo falsificado e irracional. A unidade nacional foi
imposta de cima para baixo, com conflitos pesados no século XIX (p.58‐59).
Lukács transcreve uma caracterização publicada em 1919 por Hugo Preuss, que
mostraria o perfil dessa população observada de cima: “A mais facilmente governável
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nação no mundo é a Alemanha (...) é excelentemente ordenada e age sob condução
oficial (...) provendo incomparavelmente bom material para uma organização, sendo a
sua mais pura forma claramente a de tipo militar” (p.60). Nessa perspectiva, o ser
humano é visto como instrumento, peça de engrenagem, incapaz de elaborar
questionamentos (p.61).
A política de Bismarck teria contribuído de modo decisivo para o irracionalismo,
estando em sintonia com pensadores voltados para a atitude reacionária. A partir da
instauração do Reich, na Alemanha teria se desenvolvido o capitalismo fortemente.
Cria‐se, então, na perspectiva de Lukács, uma terrível contradição entre economia e
política. Enquanto a primeira se moderniza geometricamente, a segunda fortalece seu
conservadorismo (p.62‐63). A entrada no imperialismo leva a uma expansão
econômica sem precedentes, e a Alemanha se torna a nação européia cujo capitalismo
é, para Lukács, depois de séculos de precariedade, o mais voraz do continente (p.67).
Enquanto isso ocorria, intelectuais continuavam produzindo concepções
históricas e sociológicas sobre a Alemanha, difundidas e propagadas, mantendo a
noção da “essência alemã” (p.69). Diz irônico Lukács que as massas democraticamente
não educadas assumiam memórias não democráticas como suas, desprezando por isso
a democracia, e incorporando simpaticamente o interesse pelo nacional‐socialismo
nos anos 20 deste século. Foi cultivada uma atmosfera de desespero, de pessimismo,
de dependência social que tornava atraente o apelo à consolidação de um Estado
autoritário. Desenvolvendo receptividade a doutrinas vinculadas a Nietzsche e
Spengler, a população combina atribuição de verdade e desorientação irracional na
vida real, segundo Lukács, em sintonia com princípios dos prestigiados autores.
Padrões de conduta foram manipulados, graças às ideologias difundidas a partir de
interesses da elite dominante. Nisso Lukács vê com convicção o efeito subterrâneo nas
massas das ideologias que analisa no livro (p.75‐84). Filósofos teriam conseguido
estabelecer premissas convincentes para discursos dedicados à resignação perante a
realidade. O pessimismo irracional, defendido por intelectuais prestigiados, seria
adotado por Hitler nas ruas. Sobretudo desde Nietzsche, a defesa da intenção de
compreender o mundo racionalmente teria sido agredida e sucumbido ao desprezo.
Um fator importante para a ascensão do nazismo, segundo Lukács, seria o fato de que,
ambiguamente, o partido nacional‐socialista se apresentava ao mesmo tempo como
dotado de legitimidade por valores dominantes (conservador, portanto) e
revolucionário. A aceitação do evidente paradoxo é plausível em um contexto de
desespero, em que as superstições proliferam (p.85‐87). Lukács se pergunta como
homens muito cultos aderiram ao misticismo. Distante de qualquer estereótipo
iluminista, ele não vê que tenham ocorrido impedimentos para isso ocorrer na
Alemanha. O misticismo foi adotado em âmbitos educados e cultos, e estes
contribuíram para a difusão entre a população. Como as superstições podem motivar
inseguranças, e o desespero pôde ser fartamente explorado, Lukács vê nessa
associação de elementos uma sólida base para a ascensão do nazismo e a hostilidade à
razão na Alemanha (p.89‐90), sempre salientando a convergência do processo político
e da linha de conduta na história das idéias.
Lukács defende que não há “filosofia inocente” (p.5). Para ele, o conhecimento
não pode ter neutralidade política ou pairar acima da vida social. Não é possível
compreender a diferença entre racionalidade e irracionalidade em termos puramente
imanentes, fora de uma perspectiva social (p.100‐102). Os critérios de verdade teórica
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deveriam estar associados à práxis, como define o materialismo dialético (p.22). A
concepção de razão em vigor em um grupo reflete “a racionalidade concreta ou a
irracionalidade de uma situação social” (p.5). Essas preocupações remontam à sua
reflexão na década de 20 sobre os modelos científicos. Quando se apresentam
fechados, sem considerar as condições materiais em que são propostos, explica em
História e consciência de classe, renunciam a compreender a realidade 13. A ele
incomoda particularmente que debates acadêmicos sérios sejam substituídos por
distorções de fatos, calúnias e demagogias voltadas a polêmicas inócuas 14. Incomoda
também que historiadores da filosofia alemã, intencionalmente, para expressar a
vontade burguesa, excluam Marx dessa história (p.13).
São fundamentais para Lukács as escolhas que fazemos sobre as condições de
conhecimento da realidade. Com relação a esse aspecto, no livro, o primeiro pensador
a ser examinado de maneira mais demorada é Schelling. Para Lukács, ele seria o
responsável pela proporção que o idealismo conservador tomou na Alemanha (p.142).
A proposição fundamental de Schelling seria a valorização da intuição como forma de
conhecimento. Lukács explica, nesse capítulo, que esse filósofo entrou em confronto
direto com Hegel. Esse confronto consistiria no seguinte. Em Hegel, a passagem do
entendimento à razão, definido como processo de formação, envolve um triplo
sentido: preservação, negação e elevação (p.144). Uma idéia se afirma, se opõe a seu
contrário, e desse confronto é feito um salto de ultrapassagem. Esse movimento, que
constitui a dialética na perspectiva hegeliana, é responsável pela constituição da lógica
da essência. O conhecimento de um objeto, elaborado como uma articulação entre a
percepção do sujeito e a inteligibilidade do objeto, só é possível com um andamento
lógico propriamente racional.
Schelling, diferentemente, vai propor que para chegar ao conhecimento não
são necessárias mediações ou relações dialéticas. Não são esperadas provas concretas,
meditações sobre conceitos, etapas para chegar a conclusões. O mundo é um fluxo
amorfo apreendido pela intuição. Nesse fluxo, em que vida e morte se indistinguem, o
conhecimento da essência só é possível para os que dispõem da capacidade de
intuição. Esses, interpreta Lukács, são como escolhidos dotados de um traço especial,
para quem intuição e fluxo discursivo se misturam. Lukács localiza as raízes medievais
da idéia, e atribui à posição de Schelling uma aristocracia epistemológica, pois o
conhecimento só é dado a poucos. Nesse sentido, por contraste, elogia Hegel, que
acreditava ser a dialética um princípio assimilável por todos (p.129‐153). De acordo
com Nicholas Tertulian, neste ponto, existe firme concordância entre Lukács e Theodor
Adorno: ambos valorizam Hegel em detrimento de Schelling, com convicção vigorosa15.
Quando a burguesia se consolida na Alemanha, encontra sua expressão
filosófica em Schopenhauer. Segundo Lukács, é com ele que a ação individual se
desvincula claramente da base social. O indivíduo propõe a si como auto‐suficiente,
absoluto em si mesmo. O egoísmo burguês é formulado como atributo do homem em
geral. A associação entre individualismo radical e pessimismo em Schopenhauer
resulta em uma abstenção de interesse por toda atividade social, e por qualquer
esforço em mudar a sociedade, sendo toda atividade política nesse sentido vã. O
caráter radicalmente conservador de sua filosofia teria tornado o autor, conforme a
LUKÁCS, Georg. História e consciência de classe . op.cit. p.136-7.
LUKÁCS, Georg. The destruction of reason.op.cit. p.7.
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interpretação de Lukács, o melhor suporte ideológico para o imperialismo alemão. O
individualismo desenfreado das lideranças e da elite estaria inteiramente legitimado.16
Schelling e Schopenhauer não se comparam a Nietzsche, nem em
complexidade, nem em repercussão internacional. Testemunha do nascimento do
Reich, Nietzsche tem uma produção que se altera ao longo dos anos e, para Lukács, é
difícil captar sua unidade. Entre os traços que ressalta em obras de Nietzsche, estão: a
opção pelo pensamento em aforismos, que permite, pela forma breve das unidades e
pela multiplicidade, a manipulação de idéias de acordo com interesses contingentes de
associação entre elas; a mistificação da política e a irrelevância da consideração da
economia; a contrariedade a qualquer sistematização (em especial a hegeliana); a idéia
de super‐poder, associada a valores militares, com a determinação de que a ascensão
do estado militar é a condição para sustentar a tradição e ter no horizonte um homem
elevado e forte; a convicção de que existe refinamento cultural e moral em exercer
brutalidade e crueldade contra os “alienígenas”, isto é, os diferentes, aqueles a quem
se quer oprimir; a necessidade de, na alta civilização, haver trabalho livre para uns e
trabalho forçado para outros; e a crítica da noção, defendida na Inglaterra, de
representação popular na vida política (p.318‐351). Mesmo tendo em conta
diferenças entre os livros do autor, Lukács escolhe a dedo as citações comprobatórias
de seus juízos, estabelecendo um fio condutor de reconhecimento do caráter
autoritário das idéias nietzscheanas, e formula a unidade destas na definição de seu
inimigo constante: a classe trabalhadora (p.341). Enquanto Schopenhauer é expressão
da consolidação burguesa, Nietzsche é a expressão dos valores ligados ao imperialismo
agressivo que sustentará o avanço do nazismo.
Depois de acompanhar a metódica crítica conceitual que Lukács faz de
pensadores consagrados, passando pela discussão do darwinismo social, de teorias
racistas, e de outras ideologias em circulação na Alemanha, o leitor vai sendo
aproximado, pouco a pouco, do passado mais recente, e encontra Adolf Hitler. Lukács
não apenas demonstra a interiorização direta e indireta nas lideranças nazistas de
idéias que foram produzidas por intelectuais de renome anteriormente estudados,
como seleciona passagens de textos do próprio líder nazista para submeter à avaliação
de sua irracionalidade.
Lukács contextualiza o assunto com rigor, e estabelece a diferença entre o
discurso filosófico e o discurso político. Embora o segundo seja constantemente
alimentado por motivos retóricos e estratégias persuasivas procuradas no primeiro,
Lukács deixa claro que, para Hitler, não se tratava de modo algum de defender adesão
a uma concepção de conhecimento ou de mundo, mas de definir o uso político que
poderia ser feito de uma ou outra concepção. Tendo estudado demagogia anti‐semita,
o líder nazista encontrou nas ideologias raciais um meio atrativo de conquistar as
massas e sustentar um imperialismo destrutivo, dedicado à aniquilação de outros
povos (p.721‐722).
Lukács resgata declarações de Hitler, das quais extrai observações
fundamentais. O líder alemão acreditava que era importante ter um inimigo concreto,
como forma de sustentação de poder. Desprezava manifestações emocionais do povo,
preferindo a sobriedade, e considerando a conduta emocional “feminina”. O
estabelecimento de sua autoridade resultava de uma combinação demagógica de uma
abordagem intuitiva da questão racial com uma formação ideológica anti‐semita, e
16
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uma determinação de que na alta civilização existem ainda homens considerados
inferiores, tudo isso sendo disseminado por técnicas de propaganda cuidadosamente
planejada (p.722‐736). O super homem e a crueldade legítima de Nietzsche, a intuição
de Schelling, o egoísmo de Schopenhauer encontram de fato certas afinidades,
ressonâncias diretas ou indiretas nas manifestações do líder nazista. Em uma das
citações expostas por Lukács, Hitler opina a respeito dos Protocolos dos Sábios do Sião
que não importa que seja verdade, desde que seja convencido pelo que é dito (p.723).
Mantendo sempre a fidelidade ao marxismo, declarando fortemente sua
indignação com o pensamento que se recusa a aceitar a dialética, Lukács procura
desvendar as condições através das quais poderia dar visibilidade a uma experiência
alternativa em que, todo homem fosse capaz de compreender a realidade à sua volta e
ser capaz de transformá‐la. Logo depois de Hitler ser derrotado, e dentro da Guerra
Fria, Lukács vai encontrar no romantismo, especificamente em suas tensões com o
iluminismo, e em Schelling, especificamente em sua oposição ao pensamento
dialético, as bases de um processo de constituição de uma sociedade suscetível a
mitos, a dominações perversas e a lideranças assassinas.
A tese de Lukács é humanista, minuciosamente construída, detalhada e
encadeada. A destruição da razão é um trabalho erudito de elevadíssimo fôlego,
trabalhado com coesão interna e minúcia rigorosa. Porém, o livro é incompreensível se
não for percebido que sua trama de articulações é elaborada a partir de uma
perspectiva contingente, que sinaliza a impossibilidade de compreender a enorme
perda humana representada pela experiência da segunda guerra.
George Steiner assim caracteriza o texto:
É a tentativa de um filósofo de resolver o mistério que
Thomas Mann dramatizou em Doktor Faustus. Como se
desencadeou a maré de negror na alma alemã? Lukács traça as
origens do desastre até o irracionalismo de Schelling. Mas, ao
mesmo tempo, insistiu na integridade e força vital dos valores
humanitários.17
Steiner discorda da interpretação que Lukács faz dos filósofos, considerando
que a condenação de Kierkegaard e Nietzsche ao “inferno espiritual do pré‐fascismo”
são “falhas de visão” que “enfeiam” o texto; a causa dessas falhas seria a vontade
inflexível de encontrar culpados, por sua crença na necessidade histórica. O argumento
exige a aceitação de uma premissa passível de questionamento – a linha de
continuidade. Schelling jamais poderia prever, em seus escritos filosóficos, entrando
em conflito com Hegel, que sua defesa da intuição seria reelaborada por pensadores
sociais racistas, e que estes serviriam de instrumento para um líder alemão ordenar
massacres. Schopenhauer, por mais conservador que fosse, nunca teve intenções
militares similares às de Hitler. Mesmo no caso de Nietzsche, o próprio Lukács admite
ser tão grande a variação interna de posições ao longo de sua produção que seria
imprudente desconsiderar suas contradições caracterizando seu perfil apenas em
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função das afinidades com o discurso fascista. Era preciso encontrar elos de
causalidade que levassem à verdade objetiva 18.
A destruição da razão é um livro que, mesmo com a força metálica da reflexão
racional de um Lukács maduro e erudito, cede constantemente à melancolia
inconformada. O autor quer explicar, com o rastreamento no passado, as origens do
horror que no passado recente tinha dominado a Alemanha. A melancolia é percebida
de modo mais claro justamente nos sinais de limitações de sua reflexão, mencionados
anteriormente, na explicitação dos riscos de erro, de que foram utilizadas estratégias
seletivas, de que há possibilidades de generalização a evitar, nos movimentos avisados
ao leitor de recuo e avanço reflexivo.
A destruição da razão tem afinidade de concepção com o gênero
romance, em que um herói problemático busca sentido em um mundo
desestruturado, conforme exposto na Teoria do romance escrita por Lukács 19. Tal
como no caso do romance, não há uma transcendência capaz de ordenar tudo, como
no idealizado universo da épica grega 20. No mundo moderno, o indivíduo é reduzido à
condição reificada e o sentido de sua existência é dolorosamente posto em dúvida 21.
Enquanto em 1920 o indivíduo em questão é um personagem de ficção, em
1952 o problema da dificuldade de estabelecimento de sentido para a existência é um
problema propriamente histórico, de dimensões coletivas e políticas ostensivas.
Enquanto o primeiro livro foi escrito no contexto da Primeira Guerra Mundial, o
segundo elabora a experiência alemã após a derrota do nazismo. Longe de estar
seguro, o livro deixa clara a possibilidade de renovação das forças autoritárias 22, e se
propõe a buscar explicações para a constituição dessa experiência.
No entanto, não há convicções suficientes ou determinismo. Embora dotado de
longo fôlego de reflexão e extremamente meticuloso, A destruição da razão não
aponta caminho seguro algum. Nenhuma frase do livro acentua que, se a razão tivesse
prevalecido sobre a irracionalidade na história das idéias alemãs, não teria ocorrido o
nazismo. Nenhuma ingenuidade o faz crer que na França, em que o iluminismo teve
desenvolvimento diferente e alcances de influência mais amplos, estaria excluída a
possibilidade de desigualdade social ou de irracionalismo.
Ao condensar uma avaliação sistemática de documentos filosóficos e uma
narração sintética da história da Alemanha, estabelecendo vínculos insuspeitados
entre intelectuais e sociedade, Lukács faz um trabalho que não se distancia do
historiador, calcado no materialismo dialético, que quer compreender a luta de
classes. Confrontos entre grupos estão presentes em A destruição, apontados em
datas e locais. Agradava a Lukacs que o escritor realista agisse como “historiador” 23.
No entanto, não há no fio condutor da obra personagens ficcionais configurados como
heróis problemáticos, mas a própria massa de alemães destituídos de educação digna,
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perdidos entre alternativas duvidosas de futuro24. Uma passagem do livro Teoria do
romance deve ser recordada neste momento. No capítulo dedicado ao livro de Goethe
Wilhelm Meister, Lukács explica o que há de original na forma do romance, em
contraste com o universo da epopéia grega. Para explicar a importância da ironia no
livro, Lukács aponta que é preciso considerar um elemento novo – “a hierarquia
irracional e não racionalizável das estruturas sociais e das suas diversas camadas,
conforme são mais ou menos permeáveis ao sentido” 25. Longe de ser casual, a
adjetivação “irracional e não racionalizável” chama a atenção para a necessidade
formal, no romance, de formular as condições de funcionamento da sociedade alemã
tendo em conta sua irracionalidade estrutural e, mais do que isso, adequando a forma
a essa irracionalidade. O período a que se vincula Wilhelm Meister, em termos de
contextualização histórica, está muito próximo do mesmo em que Schelling formula a
sua filosofia voltada para a intuição. A valorização de Goethe por conseguir encontrar,
através da ironia do romance, uma maneira de representar a irracionalidade das
estruturas, é inteiramente complementar e coerente com relação ao ataque a
Schelling. O modo de formular o problema, por parte do Lukács, não apenas acentua
que o problema, em termos literários, parte de um desafio das próprias estruturas
sociais, que não permitem racionalização, como aponta a dificuldade de atribuir
sentido ao que é representado. Já na Teoria do romance, mais especificamente na
leitura de Goethe, portanto, Lukács vai formular sua percepção de uma irracionalidade
inerente à sociedade alemã, o que consiste em um ponto importante de continuidade
em seu exercício de reflexão.
Em 1938, Lukács escreveu o ensaio Marx e o problema da decadência
ideológica. Nesse texto, encontramos a seguinte reflexão:
O irracionalismo como concepção do mundo fixa esta
vacuidade da alma humana de qualquer conteúdo social,
contrapondo‐a rígida e exclusivamente ao esvaziamento, igualmente
mistificado, do mundo do intelecto. Assim, o irracionalismo não se
limita a ser a expressão filosófica de cada vez mais intensa
barbarização da vida sentimental do homem, mas a promove
diretamente. Paralelamente à decadência do capitalismo e à
agudização das lutas de classe em decorrência de sua crise, o
irracionalismo apela – sempre mais intensamente – aos piores
instintos humanos, às reservas de animalidade e de bestialidade que
necessariamente se acumulam no homem em regime capitalista. Se
as mentirosas fórmulas demagógicas do fascismo, invocadoras do
“sangue e do solo” puderam encontrar uma tão rápida difusão nas
massas pequeno‐burguesas seduzidas pelo fascismo, é grande a
responsabilidade que recai objetivamente sobre a filosofia e a
literatura da decadência, que evocam estes instintos nos leitores e
contribuem de fato para os cultivar, se bem que, na maioria dos
casos, não pensassem sequer longinquamente nas aplicações
práticas que deles faria o fascismo, e inclusive – muito
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freqüentemente
indignação.26

–

chegassem

mesmo

a

rechaçá‐las

com

Encontramos na passagem a antecipação de alguns dos pontos fundamentais
de A destruição da razão. O autor defende que o irracionalismo afasta o indivíduo da
base social da experiência (problema aprofundado no estudo sobre Schopenhauer) e
promove a degradação humana. Associa irracionalidade e capitalismo (como faz nos
comentários sobre William James). Está convicto de que o pensamento irracional está
associado à persuasão que fascistas conseguem ter na comunicação com as massas, tal
como no seu capítulo dedicado a Hitler no livro de 1952. Coerentemente, estabelece o
conceito de luta de classes e os referenciais marxistas como base para formulação do
problema.
O ponto a enfatizar é “a responsabilidade que recai objetivamente sobre a
filosofia e a literatura da decadência”. Em A destruição da razão, Lukács está dedicado
a trabalhar com história da filosofia, e a literatura, embora não esteja ausente da
reflexão, não a centraliza. Pode‐se perceber que para o autor, em 1938, a filosofia e a
literatura estão colocadas lado a lado, como tendo um peso equivalente de
responsabilidade na difusão do fascismo. A data do texto, no caso, é fundamental. O
autor ainda não tinha conhecido os horrores de que Adolf Hitler viria a ser capaz nos
anos 40. Mesmo assim, já fala com convicção sobre a conexão entre a intelectualidade
e o impacto do fascismo nas massas, como se sondasse no espaço à sua volta um
movimento de crescente barbárie.
É importante ressaltar que, quando Lukács escreve A destruição da razão, ele
mesmo já tinha se tornado parte da história das idéias, ele mesmo já tinha entrado em
conflito direto com outros pensadores. Assim, seu empreendimento é ao mesmo
tempo teoria e aplicação, exposição conceitual e trabalho reflexivo, em coerência – ele
defende dentro do livro que os critérios de formulação da racionalidade devam ser
examinados em perspectiva social, e é isso que põe em prática em seu próprio
trabalho. A respeito da condição intelectual necessária para a postura crítica, o autor
expõe que se queremos nos tornar aptos a entender o modo como idéias reacionárias
invadem nossas mentes, e se queremos tomar distanciamento crítico de preconceitos,
isso somente pode ser conseguido com “um trabalho duro, um abandonar e um
ultrapassar da imediaticidade, um pesar e medir de todas as vivências subjetivas (...)
tomando como referência a realidade social, um prescrutar mais profundo da
realidade” 27.
Salta aos olhos, sobretudo nos dois capítulos finais, a enorme importância que
o momento presente tem para que ele estabeleça seus próprios critérios de valor.
Mantendo uma metodologia relativamente constante de abordagem crítica, depois de
passar meticulosamente pela análise de filósofos consagrados, Lukács se detém na
abordagem de discursos estritamente políticos. O propósito é explícito e justo, indicar
a linha de continuidade entre posturas filosóficas e construções ideológicas. É
inevitável, porém, o abalo diante do vigor de determinação em propor vínculos lógicos
entre termos originalmente muito distantes entre si. Um estranhamento é suscitado
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pela escrita de Lukács, que utiliza procedimentos de crítica e pautas de valores
similares para falar do filósofo romântico Schelling e do líder do nazismo Adolf Hitler.
Longe de ser uma falha ou um excesso, esse choque é a culminância de
intenções profundas do livro, e a vertigem que o unifica. Não há final feliz na estória
narrada por Lukács. A leitura do capítulo de Schelling, em razão da preocupação
calculada do autor em manter textos e contextos articulados, é bem marcada pela
visualização de uma Alemanha diferente daquela em que Lukács vivia. A seqüência de
capítulos vai aproximando aos poucos o leitor do momento presente para o autor,
início dos anos 50, pouco tempo depois da segunda guerra mundial. Lukács se revela
não apenas um intérprete agudo da experiência recente da Alemanha, como está
convicto de que o irracionalismo mantém sua permanência, como ameaça insuspeita.
O título então se mostra não como uma hipótese, mas como, ao mesmo tempo, uma
constatação de uma realidade (em processo e incentivada por muitos) e um alerta
quanto às possibilidades de futuro. Lukács estava particularmente preocupado com a
Guerra Fria e a iminência do retorno da convulsão internacional 28. A irracionalidade a
que atribuía responsabilidade por desumanização no passado estava à sua volta.
Comparando o texto de 1938 com o de 1952, é possível observar a
continuidade argumentativa franca. No primeiro caso, o autor via o fascismo se
consolidando; no segundo, lamenta os horrores que dele resultaram na segunda
guerra. O problema básico permanece o mesmo – os danos causados pela difusão de
idéias irracionais. Em 1938, no mesmo ensaio sobre Marx, Lukács comenta a respeito
do papel dos escritores. Seus juízos de valor são claros. O autor se indigna com Rainer
Maria Rilke e elogia Daniel Defoe. Logo após a passagem anteriormente transcrita,
temos uma análise de um poema de Rainer Maria Rilke do Livro das Imagens, sobre o
estado de solidão de Carlos XII, rei da Suécia, em meio à vida guerreira. Lukács atribui
ao poema de Rilke bestialidade e mediocridade, e ao autor a fraqueza de ter sido
atingido pelo irracionalismo 29. Quanto a Defoe, pelo contrário, defende:
Que se recordem os horrores da época da acumulação
capitalista na Inglaterra. Defoe, grande realista, descreveu, com
amplo e profundo realismo, no admirável Moll Flanders, a vida dos
homens triturados por este processo. O seu realismo traz o calor do
seu grande amor pelo homem; a têmpera indomável de sua
contraditória mas heróica protagonista só poderia nascer de um
similar amor pela vida, que não se deixa ofuscar pelos horrores da
sociedade.30

O artigo Marx e o problema da decadência ideológica, examinado sob essa
perspectiva, permite a formulação de uma chave de compreensão dos juízos do
pensador. O valor negativo de Rilke está em seu irracionalismo; o valor positivo de
Defoe, em seu realismo. Os dois termos se opõem, como polaridades inconciliáveis.
Enquanto Rilke contribuiria para a degradação, Defoe, pelo contrário, ao descrever
conseqüências nefastas do capitalismo, realiza uma obra admirável. Por essa ótica,
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todo o vigoroso ataque ao irracionalismo em A destruição da razão corresponderia
coerentemente à valorização do realismo como concepção de arte.
Embora não confunda nunca arte com filosofia ou ciência, tanto nas suas
reflexões sobre as possibilidades do conhecimento filosófico e do conhecimento
científico como nas suas reflexões estéticas, Lukács se debate com um ponto
constante – a capacidade de compreensão da realidade por parte do homem. Em
História e consciência de classe, esse problema é um dos principais fios condutores da
reflexão geral. O autor quer encontrar um caminho intelectual para permitir, na
perspectiva do materialismo dialético, a compreensão da realidade, não com um fim
em sim mesma, mas com o objetivo de transformá‐la – “para o método dialético, a
transformação da realidade constitui o problema central” 31. Em sua opinião, o estudo
válido se daria com orientação marxista, contra o pensamento burguês, e procuraria
examinar a sociedade como totalidade concreta 32. Isso depende de construir “uma
situação efetiva” em que seja “possível desmascarar realmente a ilusão e penetrar até
a conexão com a totalidade” 33.
É importante ressaltar de que ilusão Lukács está falando. Em sua percepção, em
uma sociedade com luta de classes, a maioria oprimida pela classe dominante não tem
consciência lúcida a respeito de sua condição oprimida. A ausência dessa consciência
apresenta como evidência natural ou irreversível uma condição que na verdade é
resultado, para o marxismo, de conflitos econômicos e políticos, e estabelecimentos
de hierarquias de poder. Desfazer a ilusão consiste em trazer ao homem a lucidez com
relação aos mecanismos que constituem sua própria condição de existência.
Nesse aspecto, é fundamental o conceito marxista de reificação. Em História e
consciência de classe, Lukács transcreve termos do próprio Marx, de O Capital, para
defini‐lo.
O caráter misterioso da forma mercantil consiste pois,
simplesmente, no fato de ela revelar aos homens as características
sociais de seu próprio trabalho como propriedades sociais naturais
dessas coisas e, por conseguinte, também a relação social entre os
produtores e o conjunto do seu trabalho, como relação exterior a
eles, relação entre objetos. Por este qüiproquó, os produtos do
trabalho tornam‐se mercadorias (...) e não é senão a relação social
determinada dos próprios homens que para eles reveste aqui a
forma fantasmagórica de uma relação entre coisas.34
Desfazer a falsa percepção de que situações resultantes de relações sociais são
situações naturais é tarefa do conhecimento racional da realidade. Enquanto as forças
defensoras do capitalismo procuram manter os esquemas de dominação em favor de
seus próprios interesses, caberia criar condições para desfazer esses esquemas, a
partir de uma compreensão racional de como o sistema se constitui e funciona.
Filósofos irracionalistas e cientistas desinteressados das condições materiais de
produção do saber contribuem para a conservação do sistema, na perspectiva de
Lukács, enquanto pensadores adeptos do materialismo histórico são capazes de
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pensar não apenas “os fenômenos de superfície, mas também as forças motrizes
históricas mais profundas que na realidade fazem mover os acontecimentos” 35.
Na literatura, o problema seria formulado do seguinte modo. Em um artigo
intitulado Introdução aos escritos estéticos de Marx e Engels, de 1945, ano de
mudanças e renovações, com o fim da Segunda Guerra Mundial, Lukács se dedica, com
empenho vigoroso, a explicar a especificidade e a importância dos escritores realistas.
A concepção marxista do realismo é a do realismo da essência
artisticamente representada. Ela representa a aplicação dialética da
teoria do reflexo ao campo da estética. E não é acidental que o
conceito de tipo seja aquele que com maior clareza evidencia tal
peculiaridade da estética marxista. (...) Essa determinação marxista
do realismo prolonga a linha que grandes mestres do realismo, como
Fielding, adotaram na sua prática artística; esses mestres se
intitulavam historiadores da vida burguesa, historiadores da vida
privada. 36
O artigo, embora se apresente como tendo o propósito de expor idéias de Marx
e Engels no campo da estética, se converte em um dos textos em que, de modo mais
sintético, Lukács estabelece determinações conceituais quanto à sua concepção de
valor literário e suas prioridades na compreensão de textos. O termo essência se opõe
no artigo à aparência, indicando que a realidade a ser representada não é considerada
em sua superfície, mas nas leis mais profundas de seu modo de funcionamento. Por
essa razão, Lukács combate o naturalismo, que se ocuparia com a superfície, em
detrimento da essência.
Além de combater o naturalismo, Lukács se opôs às vanguardas de virada de
século, e de modo geral a todo o processo de fragmentação que percorreu a arte
moderna. O juízo de valor sobre essas formas se distingue do emitido por autores que
ele cita na Estética ‐ Walter Benjamin, Hugo Friedrich – e por Ernst Bloch, a quem
respondeu minuciosamente em um artigo publicado em 1938, em que claramente
propõe a discussão de teoria literária como discussão política. Ao defender o realismo,
Lukács sustenta que
(...) mediante a compreensão das grandes épocas
progressistas e democráticas na evolução da humanidade, que a obra
de arte realista nos proporciona, é preparado, no íntimo das grandes
massas, um solo fértil para a democracia revolucionária (...) Quanto
mais enraizada neste solo se encontra a literatura de combate
antifascista, tanto mais profundamente alicerçados serão os tipos
exemplares e odiosos que ela cria – tanto maior será a sua
ressonância no seio do povo. 37
Em James Joyce e outros representantes da vanguarda literária, é preciso que o
leitor tenha uma certa senha, segundo Lukács, para entender o “jogo” proposto pelo
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texto. Indignado, o autor declara “a maioria das pessoas não pode aprender nada com
a literatura de vanguarda”. A argumentação do autor, ao longo do artigo, prioriza a
democratização do acesso à compreensão da realidade. De acordo com Prabhakara
Jha, existe em Lukács uma indignação contra o crescimento desenfreado do
capitalismo, fazendo aumentar uma sociedade de massas sem acesso à cultura erudita,
misturando de modo confuso civilização e barbárie.38
Na Estética Lukács recorre à Poética de Aristóteles, e associa a teoria do reflexo
ao conceito de catarse. A interpretação do texto grego leva Lukács a defender que “a
força pedagógica social da arte nasce de sua própria fruição estética” 39. Na
perspectiva do materialismo dialético com que trabalha, a Estética encontra na catarse
uma mediação argumentativa importante. O momento de tomada de consciência do
leitor de uma obra realista, que na perspectiva dialética, permitirá desfazer o efeito
danificador da reificação mercantil, abrindo condições para compreensão da realidade,
é análogo ao momento de catarse. Guardadas as proporções entre os universos
conceituais, a analogia se vincula ao papel libertário que Lukács quer atribuir à arte.
Mais do que isso, uma função “pedagógica”, uma tomada de consciência como acesso
a uma aprendizagem. Para Agnes Heller, Lukács priorizou um método que permitisse
uma ligação firme “entre a arte superior e as práticas cotidianas”, em que uma
“recepção catártica” estimularia nos homens uma capacidade de intervir criativamente
no âmbito das ações do próprio cotidiano 40.
Se em A destruição da razão, como foi exposto anteriormente, Lukács defende
a necessidade de utilizar o racionalismo como método para perceber os dados
objetivos da realidade como um sistema inteligível, na Estética, o autor propõe: “A
fidelidade à realidade objetiva não pode ser, pois, a fidelidade às singularidades; estas
teriam que se generalizar, pelo contrário, energicamente, para poder se ordenar em
um sistema”, sendo que este não deve nunca abandonar o terreno da vida concreta 41.
Tanto para o racionalismo na filosofia, como para o realismo na arte e na literatura, é
fundamental a percepção da realidade como um sistema, compreendido a partir de
pressupostos dialéticos que ultrapassam a percepção superficial.
A teoria do reflexo, em que sustenta a valorização do realismo, é explicada
detalhadamente no texto Introdução aos escritos estéticos de Marx e Engels. Para
formulá‐la, Lukács remonta à concepção de mimese em Aristóteles e à ação em
Hamlet, de Shakespeare, em que uma peça é encenada dentro de uma peça. É preciso,
para ele, evitar “qualquer tendência presa à reprodução fotográfica da superfície
imediatamente perceptível do mundo exterior” 42. Segundo ele, “ocultos sob a capa
dos fenômenos”, estão “momentos essenciais”, cabendo ao artista representar a
dialética entre o fenômeno exposto à percepção direta e a essência, encontrada em
um nível mais profundo:
Tal dialética atravessa toda a realidade, de modo que, numa
relação desse tipo, relativizam‐se aparência e realidade (...) A
verdadeira arte visa o maior aprofundamento e a máxima
compreensão (...) A verdadeira arte, portanto, fornece sempre um
JHA, Prabhakara. Pour une sociologie du roman. D`après Lukács, Bakhtin et quelques autres. Diogène. Paris: Gallimard, jan-mars
1985. n.129. p.67.
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quadro de conjunto da vida humana, representando‐a no seu
movimento43.
O conceito de tipo é fundamental para a sustentação da teoria do reflexo. Em
uma obra de ficção, um personagem pode ser caracterizado como um tipo se nele for
configurada não uma singularidade individual definida de modo gratuito, mas uma
“unidade dinâmica” em que “as mais importantes contradições sociais, morais e
psicológicas de uma época” estão articulados, em uma fusão de referência concreta e
generalidade, de individualidade e sociedade 44. De acordo com Beatriz Sarlo e Carlos
Altamirano, a tipificação não deve ser entendida como transcrição passiva de dados da
realidade, nem representação de um termo abstrato médio, de uma caricatura. A
construção de um tipo é uma operação que permite apresentar uma referência
significativa, capaz de esclarecer os traços principais “de uma totalidade social e
histórica determinada” 45. Nos termos de Lukács, “nos grandes romancistas, nem na
ação nem na representação, o típico não significa a média; ao contrário, o típico se
alcança pelo desvelamento enérgico das contradições que aparecem nos caracteres
excessivos e nas situações extremas”46.
Os escritores de ficção são tratados por Lukács como “historiadores da vida
privada”47. Hoje essa expressão, no âmbito acadêmico, tem estatuto disciplinar, e
contempla uma área de conhecimento. Em Lukács, a expressão remete a
procedimentos de elaboração ficcional que está valorizando prioritariamente. O
assunto das obras realistas deve ser referente ao processo histórico‐social48 ‐ agradam
a Lukács narrativas com relação às quais a atenção às personagens permita
compreender com lucidez contradições e problemas referentes aos princípios de
funcionamento da sociedade representada. Seu interesse recai sobre estórias em que
a realidade é exposta não apenas em sua superfície, mas em seus elementos
essenciais.
Em sua argumentação, o escritor francês Balzac é apresentado como modelo
de excelência literária. Sua obra consistiria em uma “defesa da integridade do homem
durante a ascensão capitalista iniciada em França na época da Restauração” 49. Lukács
analisa em Balzac efeitos contraditórios do capitalismo. Por um lado, a superação do
feudalismo; por outro, uma dilaceração do homem. Ao apontar a contradição, dando
visibilidade a tensões que não são compreendidas com facilidade por homens que a
vivem, Balzac contribui para uma “corrente progressista da evolução humana”. E
sintetiza: “Grandeza artística, realismo autêntico e humanismo são sempre
indissoluvelmente conexos” 50.
Nesse artigo de 1945, Lukács propõe a articulação entre arte e história em
perspectiva epistemológica: “O humanismo socialista torna possível à estética marxista
a unificação do conhecimento histórico e do conhecimento artístico, a contínua
convergência na direção de um ponto focal do juízo histórico e do juízo estético” 51. De
acordo com essa formulação, o valor atribuído a uma obra de arte não se dissocia
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nunca do conhecimento histórico. Portanto, essa formulação serve de ponto de ligação
entre termos que estão disseminados na produção de Lukács. “A crítica deve ser
baseada, de todo modo, em um acurado e profundo conhecimento das realidades da
história”52. Julgar Defoe superior a Rilke, além de supor conhecimento sobre literatura,
supõe necessariamente contextualização histórica e, mais do que isso, juízo histórico,
o que implica uma capacidade de interpretação da história social com base em uma
pauta de valores. Necessariamente, em decorrência disso, a compreensão das obras
literárias deve levar em conta uma consciência sobre qual é essa pauta.
Essa premissa terá desdobramentos fundamentais na Estética de Lukács. Na
parte dedicada à autoconsciência do gênero humano, o autor explica que para que um
indivíduo compreenda sua própria condição deve ter em conta, seguindo a orientação
marxista, a vida social. Por isso, a consciência individual é obtida por um processo de
articulação dialética entre singularidade e generalização, em que as atividades
individuais são observadas em sua natureza material e social 53.
Essa dialética pode ser obtida através do reflexo artístico das obras realistas. A
passagem da superfície à essência exige recursos estéticos elaborados, como o
emprego do tipo, anteriormente mencionado. O personagem típico, tal como Lukács
definiu em 1945, elabora essa dialética entre singularidade e generalidade. O leitor
pode perceber, em um personagem típico bem construído (Moll Flanders foi indicada
como exemplo em 1938) contradições da sociedade observada em seu conjunto. Ele
próprio, leitor, faz parte da sociedade cuja constituição é representada na obra. A
tomada de consciência sobre sua opressão ocorre, portanto, no momento em que o
processo dialético ocorre. Conforme na própria recuperação do pensamento de Hegel
proposta por Lukács, ocorrem preservação, negação e passagem. O leitor toma
conhecimento a respeito de como se caracterização a realidade, estabelece a negação
concebendo a possibilidade de uma diferenciação do sistema, e faz a passagem a uma
nova compreensão de sua própria condição, em que estão implicadas contradições do
sistema que, antes de ler a obra, ele não teria percebido.
Como explica Lukács, o processo não é mecânico, imediato ou superficial.
“Naturalmente, também aqui não se trata de cotejar, por meio de um procedimento
mecanicamente fotográfico, os detalhes singulares observados antes na vida e depois
na arte.” Espera‐se “quando se produz a eficácia”, que “nasça freqüentemente uma
luta entre experiências passadas e novas impressões provocadas pela arte”54.
Lukács explica que o resultado do processo de interação com a obra é uma
“unidade orgânica da interioridade do homem com seu mundo externo, ao dar forma a
uma unidade da personalidade humana com seu destino no mundo, se produz a
superação desses dois extremos em um mundo do homem, da humanidade.” 55 Entre
o sujeito humano e o mundo objetivo à sua volta, se estabelece uma relação que, para
ser compreendida pelo primeiro, exige necessariamente o esforço de passagem da
superfície à essência, e da singularidade à generalização, com a percepção do
funcionamento do sistema.
Colocando o problema em termos coletivos, uma classe proletária capaz de
tomar consciência de sua opressão através da leitura de obras literárias realistas,
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obtendo através do reflexo o desmascaramento da ilusão imposta no processo
mercantil e a motivação da possibilidade de superação de limites, poderia perceber a
si mesma como classe em uma nova condição, subvertendo as orientações opressoras
do sistema. Nesse sentido, afastar a classe proletária desse horizonte libertário é
prioridade para a elite dominante. É preciso evitar, do ponto de vista burguês
reacionário, que o reflexo ocorra, que a catarse aconteça, que a história se mostre
como resultado da ação de homens.
O processo de transformação social exige, como prerrogativa, a passagem do
dado imediato, da percepção da superfície, à queda das “falsas máscaras”,
convulsionando a sociedade com a força da ação consciente de confronto 56 – esse é
um ponto determinante da sustentação dos argumentos de História e consciência de
classe. Conforme Jameson, o conceito definido no título se refere à diferença de
condições de conhecimento da realidade exterior, dependendo de qual a classe a que
o indivíduo pertence, a burguesia ou o proletariado. O processo de transformação
social é possível justamente na medida em que houver consciência de que o
capitalismo é um fenômeno histórico que pode ser mudado desde seu interior, por
ação de forças históricas 57.
A credibilidade da argumentação de Lukács depende de uma categoria
fundamental, que comparece freqüentemente ao longo de sua produção. Trata‐se da
noção de totalidade. Na Estética, o autor defende seu valor para a teoria do reflexo 58.
Essa noção é herdada de Hegel59, e na Teoria do romance já aparece como referência
fundamental para pensar a integração entre imanência e transcendência, no estudo da
epopéia 60. De acordo com Michael Lowy, nessa categoria estaria localizada a
contribuição maior de Lukács, capaz de estabelecer “a relação entre as obras culturais
e as correntes subterrâneas da realidade social”61. Terry Eagleton, ao comentar a
teoria do reflexo, explica:
Numa sociedade em que o geral e o particular, o conceptual e
o sensual, o social e o individual são cada vez mais dissociados pelas
alienações do capitalismo, o grande escritor une‐os dialeticamente
numa totalidade complexa. A sua ficção espelha assim, de forma
microcósmica, a totalidade complexa da própria sociedade. Fazendo
isto, a grande arte combate a alienação e fragmentação da sociedade
capitalista, projetando uma imagem rica e multifacetada da
integridade humana. Lukács chama a essa arte “realismo” (...)62
Em História e consciência de classe a categoria vai ser exposta com maior
intenção de aprofundamento e concentração. Lukács propõe uma “concepção dialética
da totalidade” que “se afasta da realidade imediata”. Para o pensamento legítimo, “a
totalidade concreta é, pois, a categoria fundamental da realidade”63.
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(...) a categoria da totalidade não vai, pois, abolir os seus
momentos constitutivos numa unidade indiferenciada, numa
identidade; (...) eles (...) se deixam apreender como momentos
dialéticos e dinâmicos de um todo (...) Esta permanente
transformação das formas de objetividade de todos os fenômenos
sociais na sua ação recíproca dialética contínua, a origem da
inteligibilidade de um objeto a partir de sua função na totalidade
determinada em que funciona, fazem com que a concepção dialética
da totalidade seja a única a compreender a realidade como devir
social. Somente nesta perspectiva as formas fetichistas de
objetividade, geradas necessariamente pela produção capitalista, são
dissolvidas (...)64

A totalidade é uma categoria imprescindível na teoria do conhecimento de
Lukács pois ela permite compreender relações internas dentro de um conjunto. Sem a
noção de totalidade dinâmica, não seria possível, nessa perspectiva, compreender as
possibilidades de mudanças históricas na vida concreta, pois se os indivíduos forem
elementos estanques uns em relação aos outros não é possível ponderar
racionalmente resultados de empreendimentos conscientes nas relações que mantêm
entre si, efeitos de ações individuais sobre a coletividade, de ações coletivas sobre
cada indivíduo, sobre a coletividade como um todo, de um indivíduo de uma classe
sobre outra classe, e assim por diante. Se a totalidade fosse estática, e não dinâmica,
uma unidade indiferenciada seria tida como estável e não sujeita à transformação.
O horizonte de viabilização de ações políticas transformadoras depende
fundamentalmente da concepção de totalidade. É imprescindível a noção de
“realidade como devir social”, passível de interferências e alterações, o que só é
permitido se ocorrer ruptura com a força de reificação do capitalismo, que naturaliza
as relações de dominação. O movimento operário, para Lukács, teria como finalidade
última a “relação com a totalidade (...) considerada como processo”, sendo cada passo
da luta de classes dotado de sentido 65. A definição de sociedade, a rigor, deve ser de
uma totalidade concreta 66.
Em uma resposta a uma crítica de Ernst Bloch, Lukács declarou que a categoria
totalidade deveria ser entendida fundamentalmente em termos históricos, e que a
expansão do capitalismo – escrevia ele em 1938 – apenas confirmava a necessidade de
pensar o funcionamento do mercado em seu conjunto67.
Retomando as reflexões de A destruição de razão, é possível observar um
aspecto importante. As expectativas de Lukács de capacidade de conhecimento e
integração aos movimentos de transformação social dos indivíduos oprimidos
formuladas em 1923 estão em confronto direto com as premissas do pensamento
irracionalista que analisa em 1952. O egoísmo burguês atribuído à filosofia de
Schopenhauer contraria totalmente o movimento de tomada de consciência do
indivíduo de fazer parte de uma totalidade e de estar em relações desiguais com
outros homens, dentro dessa totalidade. A valorização do pensamento fragmentário
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por Nietzsche e sua crítica aos sistemas filosóficas contrariam completamente o
princípio básico do conceito lukacsiano. A atitude de Nietzsche de críticar a noção,
defendida na Inglaterra, de representação popular na vida política é antítese exemplar
das intenções de Lukács.
O autor declara em 1923, em História e consciência de classe, entusiasmado
com as perspectivas do socialismo: “O proletariado alcançou a vitória na luta de classe
não apenas na esfera de poder, mas ao mesmo tempo nesta luta pela consciência
social, desagregando progressivamente, a partir dos últimos cinqüenta ou sessenta
anos, a ideologia burguesa, e desenvolvendo a sua própria consciência até fazer dela a
única consciência social de futuro decisiva” 68. Esse entusiasmo cede lugar, décadas
depois, à crítica da experiência política de Stalin. Na Estética, publicada em 1962,
Lukács se esforça por distinguir firmemente Marx e Stalin, apontando no segundo
discrepâncias de concepções políticas com relação ao primeiro 69.
Nesse ponto encontramos o resultado de um trabalho dialético do próprio
Lukács. Tendo defendido a ascensão do socialismo ao poder com veemência, e
encontrado na experiência stalinista a negação dos princípios com que pressupunha
inicialmente prever os benefícios políticos dessa ascensão, Lukács faz a passagem
dialética para um momento mais amadurecido, de valorização da Marx com
ponderações referentes à possibilidade de distorções na manipulação de suas
formulações.
É fundamental, nesse sentido, compreender a Estética como momento de
prioridades bem diferentes das apresentadas em História e consciência de classe. A
ambição revolucionária que atravessa o livro de 1923 não é repetida em sua forma
veemente e convicta. Em uma passagem da Estética em que analisa Goethe,
encontramos uma declaração de princípios importante:
(...) as exigências da ética se apresentam sempre como
exigências do dia, do instante, da decisão, da eleição. Nestes atos a
personalidade se constitui, se forma, se produz para a completude ou
para a fragmentação e a ruína. (...) sua representação possível de sua
própria personalidade se baseia em experiências passadas e em sua
generalização, e casualmente também em desejos, sonhos, etc. ainda
não submetidos a uma prática. Se o ato de sua decisão se orientara
diretamente a uma preservação e confirmação, à promoção da
personalidade com que ele mesmo se representa, poderia facilmente
ignorar o essencialmente novo de sua decisão, e inibir ou até
deformar a evolução de sua personalidade. (...) Seguramente é mais
valioso eticamente e mais favorável à completude do homem que
faça simplesmente em uma situação dada o que se exige dele (...) A
ação ética é prática (...) Por isso a relação dos atos singulares com a
realização última tem que ser (...) mediada dialeticamente (...) a
prática ética se trata de uma autêntica realização da
completude(...)70
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Muito pouco nos termos dessa passagem lembra o Lukács de História e
consciência de classe. As transformações do ser humano, passando de uma condição
negativa (fragmentada, em ruína) para uma condição positiva (completa) dependem
de suas decisões. Encontramos aqui a preferência de Lukács pela totalidade em
detrimento da fragmentação, encontramos a noção de que o plano de ações
transformadoras deve ser mediado eticamente, e encontramos a importância da ação
para a melhoria das condições de vida. No entanto, a ênfase dada na passagem não é
de modo algum vinculada à luta de classes.
Ao centrar o foco de sua abordagem de Goethe na ética, Lukács muda
radicalmente a condução da reflexão, em termos de estabelecimento de prioridades,
com relação ao que defendia em 1923. E para entender isso é imprescindível
considerar A destruição da razão. Para Heller, Lukács investia na verdade em uma
“ética baseada na esperança marxista da total desalienação”71, de impossível
conciliação com práticas políticas que conheceu, em um contexto de “crescente
penetração da barbárie na cultura”72. Lukács percebeu, pela experiência de Stalin, que
a ascensão de representantes de ideais socialistas ao poder não corresponde ao
atendimento de expectativas de Marx ou à realização concreta de valores humanistas.
Mais ainda, percebeu, através do horror da segunda guerra, que as possibilidades de
difusão do irracionalismo superam as condições de sustentação da razão, fato que se
vincula ao título do livro. As experiências do autoritarismo foram responsáveis por uma
mudança de modo de formulação de convicções.
“Lukács sempre se julgou responsável perante a história”73. Porém, nada
garante, como a ele a história provou, que o proletariado tenha na mudança do
sistema uma base de integridade plena. Nada garante, também, que em um ambiente
culto e rico, como a Alemanha imperialista no período de Nietzsche, não sejam
difundidas idéias irracionais, destituídas de senso de interesse coletivo. Mais ainda,
nada garante que a leitura de obras realistas seja capaz, em si mesma, de levar a ações
justas. Uma percepção que ajuda a compreender a razão dessa ausência de garantias é
precisamente a apresentada nessa passagem da Estética. O indivíduo é dotado de
arbítrio. Ele pode tomar decisões, de acordo com diversos fatores, e nem todos os
fatores podem ser efetivamente relevantes, nem todas as decisões serão
necessariamente úteis para que o homem evite a ruína e busque a sua plenitude.
A Estética porta no seu interior, além da permanência e confirmação de
fundamentos conceituais que Lukács defende desde seus primeiros trabalhos, a
consciência de que as coisas mudaram, e uma valorização das exigências da ética como
forma de emancipação humana. Influenciado por Engels, em História e consciência de
classe, Lukács vai legitimar a violência como parte necessária do processo de
transformação social. Entendia que a violência representava um modo de o
proletariado suprimir a si mesmo, isto é, suprimir a representação de si como grupo
dominado, escravizado pela reificação, na economia capitalista 74. Nada na Estética,
nem em A destruição da razão, nem de longe, lembra essa posição.
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VIOLÊNCIA E FORMA: NOTAS EM TORNO DE BENJAMIN E ADORNO

Os assuntos aqui abordados exigem reflexão de longa duração, rigor e cuidado.
Este texto os enfrenta com dificuldade e limitação. É restrito a apresentar um
momento provisório de um estudo, e o percurso de aproximação do assunto é
motivado, em larga medida, pela observação constante de marcas da violência social
em textos literários contemporâneos.
Podemos recuperar, em perspectiva histórica, ainda que de modo breve e
provisório, um processo ainda pouco explorado dentro dos estudos literários. Em um
de seus campos fundamentais, a teoria dos gêneros, podemos procurar indicações de
uma necessidade de caracterizar as relações entre literatura e violência. A rigor, isso
remete aos fundamentos clássicos da área de conhecimento, e às reflexões sobre
tragédia e epopéia em Aristóteles. Remete ainda ao estudo das chamadas formas
simples, produções da tradição oral, entre as quais, encontramos freqüentemente
configurações narrativas de episódios de violência (JOLLES, s.d). No entanto, neste
texto, precisamos fazer um recorte estratégico, sob o risco de perder a visibilidade do
problema que estamos apontando.
Historicamente, observamos uma grande transformação nos modos de os
estudos literários integrarem a seus campos de reflexão o problema da violência. Com
o objetivo de situar essa transformação, cabe definir, para fins de organização de
raciocínio, diferentes momentos.
O primeiro momento está no idealismo alemão. Seu centro é a Estética de
Hegel. Nessa obra, que serve como referência para pensar tipologias de gêneros
literários (Conforme SZONDI, 1975, BRAS, 1990, BORNHEIM, 1994), o pensador divide
a produção literária em três grandes categorias, a poesia épica, a poesia lírica e a
poesia dramática. Na teorização sobre a poesia épica, encontramos uma detalhada e
fundamental abordagem da presença da violência em obras literárias. Para Hegel não
se trata apenas de um tema, mas de um componente constitutivo de uma forma. É
decisivo para construir um herói épico atribuir a ele a capacidade de enfrentamento de
inimigos. O confronto é um elemento básico da narrativa épica (Conforme WEIL:
1979).
A leitura da Estética, tendo em vista as categorias propostas para avaliação das
transformações na história literária, permite ponderar que ali se formula a questão de
definir a serviço de quem se executa a violência. Pensar em sua legitimidade, sua
justificação interna. Não caberia, no plano da poesia épica, conceber a ausência de
qualquer violência.
O segundo momento se situa nos anos de 1930 a 1960, com a produção da
Escola de Frankfurt e o debate em torno dela. Com Theodor Adorno e Walter
Benjamin, a reflexão sobre a literatura incorporou uma crítica da violência. Motivados
pela indignação com os regimes autoritários e pelo impacto das guerras, os autores
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elaboraram reflexões estéticas pautadas pela necessidade de enfrentamento dos
fundamentos filosóficos e sociais da violência de seu tempo.
Na primeira versão do ensaio “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade
técnica”, Walter Benjamin apresentou um argumento, que se tornou referência central
nesse debate: “Os conceitos seguintes, novos na teoria da arte, distinguem‐se dos
outros pela circunstância de não serem de modo algum apropriáveis pelo fascismo.”
(BENJAMIN: 1985, 166). Este é um dos momentos decisivos da articulação do debate
estético, em contrariedade à legitimação da violência a serviço do Estado, no contexto
dos anos 30.
No caso de Adorno, a formulação do conceito de epopéia negativa (ADORNO:
1983), em sua teorização sobre o narrador do romance, entra em confronto direto
com a teoria da poesia épica em Hegel (TERTULIAN: 1984). O fundamento de
disposição à violência do herói épico é substituído por uma concepção fragmentada de
um indivíduo entregue à aniquilação de si, exposto à constante ameaça de catástrofe.
Com Adorno, nesse sentido, o problema se desloca. Não se trata de admitir a
violência e discutir sua legitimidade, mas de examinar criticamente as referências à
história social violenta, estabelecendo mediações de modo a pensar a contribuição de
escritores para o debate e a transformação do processo histórico (ADORNO: 1988).
A diferenciação entre os dois momentos envolve, em termos filosóficos, uma
oposição entre uma sustentação metafísica, na base do pensamento hegeliano, e uma
proposição de substituição da metafísica por uma percepção materialista da história,
para usar termos elaborados por Adorno, no livro Dialética Negativa. Nesse texto, o
pensador propõe o conceito de razão antagônica. De acordo com sua reflexão, o
pensamento deve, para compreender o processo histórico catastrófico do século XX,
considerar o impasse resultante dos princípios da modernização européia, e das
categorias filosóficas que a promoveram (ADORNO: 1999).
Com relação a Hegel, de modo breve, cabe destacar o seguinte. A ação heróica,
própria do épico, tem como base, para ele, "movimentos guerreiros"; "a vingança
pessoal, e também uma certa crueldade, fazem parte desta energia de épocas
heróicas" (HEGEL: 1980, 151, 160). O material da epopéia estaria nas guerras que
"nações estrangeiras travam entre si". Hegel diz que, havendo inimizades entre
nações, estas lutam pela conservação de seus valores e pelo seu direito à existência.
Os heróis épicos em si mesmos representariam elementos do caráter nacional (Idem,
161). Sendo as contingências dos conflitos dadas pelo destino e, em geral, regidas pela
Necessidade, o que interessaria sobretudo seria a legitimidade ou ilegitimidade da
ação no quadro das situações dadas. Esta análise de Hegel nos permitiria entender que
toda violência no interior da epopéia pode ser legitimada, se corresponder aos
interesses do caráter nacional, à conservação dos valores de uma nação contra valores
diferentes.
O ato heróico seria justamente o ato violento que se justifica moral e politicamente,
pelo aspecto patriótico. O ato ilegítimo, que deve fomentar vingança, é o ato que
desconsidera ou transgride os valores em questão. Portanto, nesse caso, não há nada
de mal na violência em si; o mal estaria no ato que infringe a ordem política do caráter
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nacional. Não há épica sem a possibilidade de violência; ela é fundamento estrutural
do gênero.
Adorno, por sua vez, escreve em um contexto histórico em que são elaborados
os impactos traumáticos da Segunda Guerra Mundial. Em posição alheia a qualquer
nacionalismo ufanista, articula uma conceituação diferente da hegeliana. Faz isso
conhecendo e incorporando elementos do vocabulário da Estética, o que aumenta o
interesse filosófico por seu trabalho.
Adorno afirma que os romances recentes que examina "se assemelham a
epopéias negativas. São testemunhas de um estado de coisas em que o indivíduo
liquida a si mesmo e se encontra com o pré‐individual, da maneira como este um dia
pareceu endossar o mundo pleno de sentido" (ADORNO: 1983, 273). Referindo‐se a
Proust, diz que "o comentário está de tal modo entrelaçado na ação que a distinção
entre ambos desaparece, então isso quer dizer que o narrador ataca um elemento
fundamental na sua relação com o leitor: a distância estética. Esta era inamovível no
romance tradicional. Agora ela varia como as posições da câmara no cinema: ora o
leitor é deixado fora, ora guiado, através do comentário, até o palco, para trás dos
bastidores, para a casa das máquinas" (Idem, 272).
A perspectiva adorniana modifica o lugar da violência na narrativa. Diminuindo
o lugar dos interesses coletivos, relativizando os parâmetros tradicionais, o romance se
concentrará na constituição da experiência individual, na relação oblíqua entre
indivíduo e sociedade e na busca do sentido da vida.
Nessa perspectiva, a violência por si mesma evidencia que existem conflitos em
meio aos padrões éticos e políticos das ações humanas. A imagem da nação
perfeitamente integrada, da sociedade orgânica, do grupo coeso e homogêneo, seria
então insustentável. Quando Adorno, referindo‐se a mudanças históricas na estrutura
do romance, afirma que "a ameaça permanente de catástrofe não permite a mais
ninguém a observação desinteressada" (ADORNO: 1983, 272), parece atingir o cerne
do problema: a impossibilidade de uma neutralidade do olhar, que resulte em uma
compreensão descritiva desinteressada do objeto.
Lembrando Octavio Paz, cabe examinar as transformações de gêneros literários
em suas relações com as contradições dos processos de modernização (PAZ: 1976, 67).
A história moderna, aqui percebida em sua feição fantasmagórica, povoada de
experiências traumáticas, corrupções éticas, como as grandes guerras, a miséria, a
fome em massa, tem desmoralizado a idéia de uma política salvadora por parte do
Estado. A ruptura com mistificações do nacionalismo transforma os princípios da
sociabilidade. As lutas da vida cotidiana procuram a afirmação do indivíduo no interior
das práticas culturais. Elas atacam a esteriotipia e a redução convencional que as
hierarquias lhe propõem (FOUCAULT: 1984, 302).
A base concreta em que esses elementos culturais têm‐se radicalizado é o
crescimento das cidades, em que se intensifica a utilização da técnica. Walter
Benjamin afirma que Charles Baudelaire relaciona o contato com as massas citadinas,
por ele entendidas não como classe, corpo coletivo articulado e estruturado, mas
como a "multidão amorfa de passantes" (BENJAMIN: 1975, 46), com a imagem do
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choque. As várias hierarquias enredadas na vida na cidade submetem a individualidade
e multiplicam conflitos de valores. A tendência é viver a convivência coletiva com
inquietação ou esquivar‐se a essa convivência. Lugar do esquema mecânico e da
multidão, a cidade provoca, para Poe, uma emocionalidade paradoxal, "...as if feeling
in solitude on account of the very denseness of the company around " (POE: 1982, 180).
O homem que vive entre os choques da cultura moderna deve orientar a
percepção, tendo "o olhar desperto para a segurança" (BENJAMIN: 1975, 68), que não
é o olhar para a distância, da aura. A intensificação da percepção no nível do
imediatismo, a problematização da distância e da singularidade solicitam uma redução
da possibilidade de experiência, no sentido estrito que propõe o autor.
A noção de tempo, entre a problematização da memória e a falta de imagem
do futuro, funda um presente crítico. "Ao cansaço segue‐se o sonho, e não é raro que o
sonho compense a tristeza e o desânimo do dia, realizando a existência inteiramente
simples e absolutamente grandiosa que não pode ser realizada durante o dia, por falta
de forças" (BENJAMIN: 1985, 118). Daí se estende a proliferação e consumo de
imaginários de massa, como o universo de Mickey Mouse, em que, ignorando as
proporções e complicações do mundo real, a existência basta a si mesma, como se
conseguisse estar protegida de toda crise.
A anulação da distância e da singularidade, a atrofia da experiência, associadas
ao papel das informações jornalísticas (apresentadas em grande tiragem, em
características diferentes das experiências da tradição, e renovadas mecanicamente
dia após dia) e dos "delírios" em massa como o Mickey, têm acentuado uma
problematização das relações intersubjetivas. (VALERY, apud BENJAMIN: 1975, 54). E o
sentido da experiência, o fato a ser contado ao outro e a ser incorporado na memória
privada ou coletiva, está abalado: há pouco de especial a contar.
Benjamin, ao discutir a guerra, afirma que a auto‐alienação da humanidade
"atingiu o ponto que lhe permite viver sua própria destruição como um prazer estético
de primeira ordem" (BENJAMIN: 1985, 196), por reunir o sentido do movimento de
massa ao poder da técnica. A massa, segundo princípios atribuídos ao fascismo por
Benjamin, expressa assim sua natureza, mas não seus direitos (Idem, 194).
O pensador efetivamente fala da necessidade de, para viver a modernidade, se
ter "uma formação heróica" (BENJAMIN: 1975, 12). Estamos aqui distantes do herói
épico hegeliano. O impulso produtivo natural do indivíduo recebe resistências
desproporcionais com suas forças. Admite‐se uma necessidade de suicídio.
Existem conexões entre mudanças das formas de produção na literatura e uma
série de transformações políticas e culturais desenvolvidas ao longo dos processos de
modernização, nos séculos XIX e XX. Uma atrofia da experiência, processada na
modernidade, relacionada ao declínio da aura, à delimitação perceptiva, aos choques,
se articula com a mecanização comportamental na convivência em massa, o
imediatismo e a reificação.
As idéias de Walter Benjamin referentes à modernidade como campo de
problematização da experiência encontram pontos de contato com suas teorizações
sobre o romance. Benjamin (BENJAMIN: 1985, 198) apontou que o romance, forma
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literária moderna, é de características bem distintas da 'narrativa', que traz "algo de
distante", que opera "a faculdade de intercambiar experiências". O romance, por sua
vez, "separa o sentido e a vida e, portanto, o essencial e o temporal" (LUKACS, apud
BENJAMIN: 1985, 212). A história do gênero recebe um capítulo decisivo com Adorno,
em que o quadro apontado por Benjamin recebe nova caracterização, associada à
percepção da catástrofe das grandes guerras.
Segundo Adorno (ADORNO: 1983, 269), durante certo período o romance
manteve um vínculo decisivo com o realismo. Porém, do século XIX em diante, o
procedimento realista se problematizou. A ferida subjetiva e ética do desenvolvimento
técnico e da vida em multidão dilatou a visão do mundo segura e a precisão das
objectualidades. "Desintegrou‐se a identidade da experiência – a vida articulada e
contínua em si mesma" (Idem, 269). Como percebe Adorno, a reportagem e os meios
da indústria cultural detêm a narrativa; a literatura se ocupa daquilo de que ela não dá
conta. O discurso literário, afastado do sentido do relato, vem expressar a
desapropriação, a busca e o choque do sentido da subjetividade moderna. Em vez da
facticidade, essência e distorção; conflito entre homens vivos e relações coisificadas.
Reflete‐se sobre a mentira da representação, sobre o próprio ato de narrar. Varia‐se a
distância estética, a ação deixa‐se relacionar com o comentário. A mera contemplação,
ainda segundo Adorno, não se mantém diante da "ameaça permanente de catástrofe"
(Idem, 272). Desempregada do compromisso realista, a linguagem torna‐se
"associativa e desmantelada" (Idem, 273). No que se refere à subjetividade, Adorno
fala em "epopéias negativas", em que o indivíduo "liquida a si mesmo e se encontra
com o pré‐individual, da maneira como este um dia pareceu endossar o mundo pleno
de sentido" (Idem, 273).
Trata‐se de perceber nos interstícios da produção cultural marcas da violência.
A presença direta da violência como tema de obras, conforme os exemplos indicados,
é apenas um dos pontos de interesse dessa pesquisa. Em um enfoque voltado para a
avaliação da historicidade dos textos, estabelecido a partir da Teoria Estética de
Theodor W. Adorno, é possível entender que “os antagonismos não resolvidos da
realidade retornam às obras de arte como os problemas imanentes de sua forma”
(ADORNO: 1988, 16) .
A revisão de reflexões sociológicas sobre a formação histórica do Brasil, em
autores como Edgard Carone e Florestan Fernandes, bem como pesquisas recentes de
José Vicente Tavares dos Santos e Oscar Vilhena Vieira, entre outros, permitem
verificar que é intensa a presença de violência em processos constitutivos de nossas
estruturas institucionais. Em larga medida, tendo em conta a exploração colonial, o
cotidiano da escravidão e a repressão estatal a revoltas populares, é encontrada
violência, como fenômeno de impacto coletivo, ao longo de vários episódios de nossa
história social.
Podemos admitir que a violência ocorre em formações sociais nos mais
variados contextos temporais e espaciais; portanto, não se trata de entender como
sendo um fenômeno restrito ao Brasil. No entanto, é fundamental o estudo
comparativo, pois as variações nos modos de ação e reprodução da violência podem
apontar tanto princípios gerais, como para especificidades circunscritas às
contingências da situação brasileira. Por isso é necessário que o estudo da violência no
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Brasil esteja condicionado ao enfoque comparativo, constantemente atento às
possibilidades de generalização e às exigências de especificação.
Compreendendo a literatura como produção constituída historicamente, e não
como objeto fechado em si mesmo, podemos formular a hipótese de que a enorme
carga de violência que caracterizou a história brasileira tenha implicações nas obras
literárias.
Podemos formular, com base em pesquisas recentes sobre o assunto, a
hipótese de que a violência tem um impacto traumático sobre a sociedade, de tal
modo que esta não consegue ter, com relação a si mesma, a autoconsciência
necessária para superação dos efeitos da agressão. Por exemplo, o cotidiano da
escravidão esteve associada à intensificação das possibilidades de agredir, mutilar e
matar, que era fundamentada com base em argumentos econômicos e políticos. O
fato de ter ocorrido a abolição, em termos institucionais, não impediu que no campo
das práticas cotidianas essa trivialização tenha deixado fortes heranças, e que os
argumentos em seu favor encontrem reforço no pensamento conservador.
Esse problema se tornou fundamental para a literatura brasileira. Em termos
estéticos, encontramos muitos casos de “antagonismos formais”, usando aqui a
expressão adorniana, que determinam exigências interpretativas complexas para o
leitor. Por antagonismos formais devemos entender situações de incorporação à forma
artística de um impasse, de uma negatividade constitutiva, em que a forma de uma
obra, em termos estilísticos e historiográficos, entra em confronto com as tendências
hegemônicas de produção cultural, bem como com os valores ideológicos dominantes.
Deste modo os conflitos e lutas sociais ecoam e deixam marcas nas obras.
Podemos dizer que se formula uma crítica da violência nessas obras não apenas
pela tematização, mas pelos modos como se relacionam tema e forma. Graças às
perspectivas críticas adotadas, elas rompem com os discursos hegemônicos,
ideológicos, políticos e científicos, capazes de legitimar a guerra, sustentar o
patriarcado e defender o autoritarismo. Reflexões sobre esses elementos literários
brasileiros podem ser beneficiadas por diálogos com as contribuições conceituais de
Theodor Adorno e Walter Benjamin.

FRAGMENTAÇÃO E CONHECIMENTO: NOTAS SOBRE A CRÍTICA LITERÁRIA DE WALTER
BENJAMIN
“A consciência como que põe em dúvida o seu
direito de impor às coisas ‐ e à própria vida psíquica
‐ uma ordem que já não parece corresponder à
realidade
verdadeira.”
Anatol
Rosenfeld,
Texto/contexto.
O propósito deste trabalho consiste em examinar um aspecto da constituição
formal de ensaios críticos de Walter Benjamin ‐ a fragmentação. A idéia que conduz o
estudo é de que o ensaio benjaminiano merece ter seu modo de construção
examinado em detalhe, analisado enquanto forma (Adorno, 1986), pois a maneira de
Benjamin escrever tem implicações epistemológicas e éticas. Este texto não supõe
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exaustividade; seu teor e constitui de notas que representam uma parte de uma
reflexão em andamento.

A escrita fragmentária
A relação do crítico Benjamin com a arte e a literatura não se reduz à forma
convencional de lidar com a oposição simples dos termos sujeito‐objeto. Algumas
características do objeto contribuem para que o sujeito defina uma orientação
metodológica para a crítica. Walter Benjamin não apenas estuda o romantismo e o
surrealismo, mas incorpora mimeticamente traços dessas estéticas em sua produção.
Trata‐se de um esforço no sentido de combinar. uma formação teórica com uma
formação literária, de acordo com uma concepção da crítica que envolve um profundo
vínculo entre o crítico e seu objeto. Para Benjamin, “a crítica tem de falar na língua dos
artistas. Pois os conceitos do cenáculo são senhas. E somente nas senhas soa o grito de
batalha” (Benjamin, 1987). Nesse sentido, inteiramente de acordo com as tendências
da arte de seu tempo, sensível à vanguarda poética européia e ao romance de
estrutura fragmentária, interessado por autores como Proust, Dõblin e Breton,
Benjamin. incorpora o fragmento à sua forma de trabalhar, à sua própria produção.
Por exemplo, a. construção do ensaio Sobre alguns temas de Baudelaire
(Benjamin, 1975), um dos mais representativos da produção de Walter Benjamin, está
marcada; em vários níveis de sua construção, pela fragmentação. É possível examinar
essa caracterização tanto em níveis globais de apresentação do texto como em
pormenores da escrita.
Esse texto é apresentado dividido em várias partes. Cada parte é numerada.
Porém, entre um segmento e outro, ou mesmo entre unidades menores ‐ de um
período para outro de uma frase para outra ‐ constantemente o texto abala a
expectativa da continuidade fluente. A tendência de Benjamin parece ser pensar em
aforismos (considere‐se Parque Central Kothe, 1985), e trabalhar como um
colecionador, operando uma montagem de idéias e citações (Arendt, 1987). O texto,
examinado em sua superfície, pode levar constantemente ao estranhamento. Os elos
de pertinência entre as afirmações muitas vezes têm de ser procurados por meio de
uma hermenêutica delicada, que examine pormenores considerando mais do que sua
função semântica superficial. Os exemplos dessa natureza poderiam ser vários, são
facilmente encontráveis, e atormentam o leitor desprevenido e impaciente,
acostumado ao desdobramento dedutivo e esquemático dos textos argumentativos
convencionais. Como forma, o ensaio exige uma atitude interpretativa.
Ao examinarmos mais de perto o material de fundamentação, percebemos,
principalmente em Sobre alguns temas em Baudelaire, a facilidade com que Benjamin
passa de uma referência a outra inteiramente diversa. Um caso expressivo é o
fragmento 5 desse ensaio, em que, numa sucessão vertiginosa de citações, lemos um
trecho de um texto de Engels sobre as classes trabalhadoras na Inglaterra, uma rápida
passagem de uma carta de Hegel à sua esposa, um poema de Baudelaire e um‐trecho
de um romance de Proust.
A linha de raciocínio é pontuada por citações de textos de origens e naturezas
espantosamente diversas. Benjamin conscientemente explora as afinidades em
princípio imperceptíveis entre essas produções. Por exemplo, há uma passagem, logo
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depois da transcrição das palavras de Hegel à esposa, em que Benjamin compara a
visão da massa do pensador alemão com a de Engels e a de Baudelaire. Essa
comparação tem algo de desconcertante em seus parâmetros: ela é proposta sem
prejuízo de se tratarem de um texto de filosofia materialista, uma carta pessoal, e de
um texto poético (destituído das finalidades pragmáticas do texto filosófico ou da
carta). O propósito de Benjamin consistiria precisamente em identificar, por trás das
diferenças, elementos que, ainda que não possam ser inteiramente igualados, sejam
deslocados de seus contextos originais e aproximados; Isso provocaria, em função do
contexto de leitura, uma reavaliação de seu significado, longe da leitura habitual ‐ ao
ponto de se admitir que elementos a princípio tão diferentes, na origem, na forma é na
finalidade, são passíveis de comparação. Trata‐se de um procedimento recorrente na
produção de Benjamin: ele irmana produções culturais que, se examinadas em sua
caracterização original, para aquém da leitura benjaminiana, seriam consideradas
incongruentes. É como se fosse necessário descobrir porosidades nas fronteiras entre
as tendências do pensamento.
Outro procedimento a assinalar é a utilização de metáforas com função
conceitual. Por exemplo, no mesmo fragmento 5, lê‐se: “o processo depende da
massa, assim como depende do vento a marcha de um veleiro” (p. 49). A metáfora não
tem apenas um papel ornamental, ela é explicativa.
Essa aplicação das metáforas é coerente com a forma de envolvimento de
Benjamin com a própria literatura. No fragmento 10 como já fizera no fragmento 2,
Benjamin aproxima Bergson e Proust. Ele diz que Proust “compartilha” da ”fé” de
Bergson a respeito da relação do homem com o tempo. Romance e filosofia,
produções culturais de usos sociais muito diferentes, são aproximados em nome de
uma afinidade temática. Na frase seguinte, ele considera que Proust deduziu dessa
posição afim a Bergson sobre a questão do tempo os procedimentos para “trazer à luz
o passado” (p. 59). O eixo central da obra romanesca de Proust estaria fundamentado
em uma posição reflexiva sobre a questão conceitual do tempo. Aqui se configura um
modo específico de pensar a literatura: a criação literária é orientada segundo
posições, convicções, enfim, idéias, o mesmo material da filosofia.

O pensamento assistemático
Esses princípios de trabalho analítico são, como se sabe, estranhos às
convenções positivistas de conduta intelectual racional. Talvez nada seja tão estranho
a Benjamin quanto o princípio da neutralidade científica.
Todo o trabalho de Benjamin é uma constante problematização dos limites
impostos pelas diferenças entre as correntes de pensamento. Entre o materialismo
marxista e a metafísica da teologia judaica, entre os conceitos da psicanálise e a
observação pessoal de fatos simples na rua, entre as falas cifradas do esoterismo e o
pensamento poético de Paul Valery, abrem‐se caminhos para o trânsito da reflexão.
Esse movimento nada tem de acidental. Trata‐se, pelo contrário, de um
fundamento constitutivo da produção intelectual de Benjamin. A esse respeito,
Jeanne‐Marie Gagnebin escreveu que o seu processo de reflexão, marcado por uma
“desordem, visa um efeito de estranhamento, de choque, ela deve perturbar o leitor
habituado ao desenvolvimento tranqüilo das análises acadêmicas” (Gagnekin, 1980).
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A pertinência desse comentário de Jeanne‐Marie Gagnebin nos faz observar
mais atentamente a enorme resistência de Benjamin à idéia de sistema. Sua crítica não
se propõe a gerar um grande sistema teórico. Sem prejuízo de seu interesse por vários
sistemas teóricos conhecidos, metafísicos e materialistas, Benjamin parece ter‐se
dedicado intensamente à construção de um pensamento que não possa de modo
nenhum ser considerado um novo sistema. Parece mesmo haver nele um tal horror,
uma repulsa a essa possibilidade, como se na própria noção de sistema houvesse algo
tirânico ou perigoso.
O tipo de sensibilidade que o pensador desenvolveu, dentro de sua situação
histórica, na Europa da primeira metade do século, eticamente não permite a isenção
Walter Benjamin via a crítica literária como uma atividade com significado político e
moral (Benjamin, 1975). Cada pensamento e cada ato dos intelectuais pode ser
compreendido em suas conotações históricas. Mas não se trata no caso de um
engajamento especificamente partidário, ou de uma representação de um segmento
social. Diversamente disso, trata‐se de definir, em meio a uma encruzilhada de
conflitos, como subjetividade particular, uma voz própria, uma posição independente.
Cabe examinar as motivações desse tipo de opção, que desloca os cânones
habituais de compreensão do que seja a natureza da crítica literária. Aqui apenas
tocaremos em alguns pontos que talvez sejam relevantes, embora sabendo que esse
esforço é muito precário, dada a complexidade do tema.

Fundamentos da fragmentação
Um caminho para pensar a questão é o interesse de Benjamin pelo
Romantismo, movimento em que arte e filosofia, estão em profundo entrosamento
(Bornheim, 1959). Michael Lowy estudou as articulações do pensamento de Benjamin
com esse movimento (Lowy. 1989). Cabe lembrar aqui, pelas suas características
claramente afins a uma parte dos escritos benjaminianos, o Pólen, de Novalis, um caso
de limite funcional entre poesia e saber filosófico, com uma construção totalmente
fragmentária, repleta de aforismos, numerados e colocados de forma mais ou menos
descontínua entre si. Podemos pensar ainda nas Afinidades eletivas, de Goethe, texto
que interessou particularmente a Benjamin e no qual se elabora a noção das
semelhanças insólitas ou ocultas que emergem estranha e subitamente, derrubando as
estruturas ordenadas da superfície. Trata‐se da força das analogias, assunto ao qual
Benjamin dedicou um ensaio (Benjamin., 1985). A analogia, crivo epistemológico e
estético que foi objeto de estudo de pensadores tão diversos como Miche1 Foucault
(Pocault, 1985) e Octavio Paz (Paz, 1984), constituiria um princípio de rigor
metodológico, abrindo para Benjamin horizontes reflexivos a que a dedução talvez não
tivesse condições de acessar.
O interesse de, Benjamin pelo romantismo não se esgota aí. Ele escreveu um
livro ‐ recentemente traduzido para o português ‐ sobre a crítica de arte no
romantismo (Benjamin, 1993). Há ainda outros traços da atitude estética romântica
em sua produção. Por exemplo, o forte traço nostálgico, notável em ensaios como O
narrador (Benjamin, 1985), é algo de índole romântica. E muito da melancolia de seu
pensamento talvez venha do lado noturno do romantismo.
Uma outra pista, esta em termos de contexto histórico, talvez esteja dada em
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um ensaio de Adorno sobre a literatura contemporânea, que interpreta a falência da
estética do realismo dominante até meados do século XIX. Uma das Idéias desse texto,
em certa medida, é capaz de ajudar a compreender o ensaísmo benjaminiano. Quando
Adorno, referindo‐se a mudanças históricas na estrutura do romance, afirma que “a
ameaça permanente de catástrofe não permite a mais ninguém a observação
desinteressada” (Adorno, 1980), parece atingir o cerne do problema: a impossibilidade
de uma neutralidade do olhar, que resulte em uma compreensão descritiva
desinteressada do objeto. E o processo histórico que Benjamin presenciou ‐
totalitarismo, grandes guerras ‐ potencia precisamente condições sociais que propõem
uma vida à margem da catástrofe (Witte, set/nov. 1992).
Trata‐se, portanto, de uma postura em relação ao conhecimento que se afasta
da posição de alguns dos defensores dos grandes sistemas, que se convencem
ilusoriamente da capacidade de eficiência total do que inventam, e humildemente
assume a parcialidade inerente ao conhecimento, a subjetividade inevitável que se
envolve nele. Considera, então, essa subjetividade não como um problema técnico a
ser suprimido, em nome de uma objetividade supostamente neutra; ao contrário,
considera‐a um ponto de partida capaz de definir humanamente a pertinência de seu
trabalho intelectual e de seu modo de encarar a racionalidade. O conhecimento não
sustenta a posição falsa e autoritária do poder total, infinito, e assume sua medida
humana: nunca inteiramente racional ou inteiramente objetivo, mas sim, marcado
pelas circunstâncias do sujeito cognoscente, seus interesses e seus limites; tem; por
isso, um caráter necessariamente parcial, fragmentário.

Fragmentação e história
De acordo com a imagem de Benjamin, o anjo da história vê, "onde nós vemos
uma cadeia de acontecimentos, (...) uma catástrofe única que acumula
incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés" (Benjamin, 1985). Nessa
perspectiva, o olhar do historiador deve ver o tempo “nem como vazio, nem como
homogêneo” (Benjamin, 1985). Ao contrário, como se diz na tese 14 sobre o conceito
de História, o tempo deve ser visto como saturado de "agoras". Essa recusa da
homogeneidade, com a valorização do singular e do inefável faz com que o olhar
dedique sua atenção a cada fragmento do passado, sem menosprezar pormenores.
"Ele se revolta. em primeiro lugar, contra a doutrina, arraigada desde Platão, segundo
a qual o mutável, o efêmero, não seria digno de filosofia; revolta‐se contra a antiga
injustiça cometida contra o transitório" (Adorno, 1980). "O cronista que narra os
acontecimentos, sem distinguir os grandes e os pequenos, leva em conta a verdade de
que nada do que um dia aconteceu pode ser considerado perdido para a história"
(Benjamin, 1985).
A recusa ao tempo homogêneo pode ser pensada como uma recusa ao tipo de
pensamento historiográfico que, comprometido a qualquer preço com a ilusão
pretensiosa de totalidade, com a sistematicidade e a coerência, opta por representar a
História em esquemas gerais, sem reconhecer que podem ser parciais e redutores, e
renega objetos que, considerados irrelevantes, ficam à margem do esforço de
conhecimento.
Pensando a partir de Benjamin, em uma perspectiva diferente, seria talvez
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necessário dizer que o conhecimento histórico teria como meta final juntar fragmentos
desse acúmulo espantoso de ruína sobre ruína (cf. tese 9) que forma o passado. A
atenção a cada elemento singular, ao pormenor da história, e à sua potencial
capacidade de trazer a totalidade, se demonstrará nos ensaios literários como
dedicação ao fragmento.
Os textos de observação das grandes capitais ‐ Paris, Moscou, Berlim ‐ estão
repletos de intuições associativas que, quase como que transformando o espaço
urbano em mosaico de fragmentos e ruínas, revitalizam o significado dos dados das
vivências cotidianas, numa atitude que se afasta inteiramente da atrofiada percepção
rotineira dos habitantes das metrópoles industrializadas. Uma das pessoas que mais
valorizou Benjamin; Hannah Arendt, aproximou sua forma de pensar da arte surreslista
(Arendt, 1987). Ele procurou de algum modo desenvolver uma ótica "que vê o
cotidiano como impenetrável e o impenetrável como cotidiano" (Benjamin, 1985). Essa
ruptura nos limites entre o familiar e o estranho abre uma possibilidade de
compreensão dos elementos de cotidiano extremamente aberta (Wisnik, 1988): os
parâmetros cognitivos abandonam entraves convencionais, permitindo que se veja o
que a reificação, como cegueira mórbida,cautelosamente encobre.

Ressonâncias
A leitura de Benjamin nos leva para longe das proposições que distanciam a reflexão
conceitual da poesia, atribuindo apenas à primeira o acesso ao conhecimento legítimo, que
remontam à República de Platão (Platão, 1990, Livro X). Com ele, reelabora‐se um dos
fundamentos do romantismo alemão: a literatura se apresenta como uma forma de pensar,
elaboração reflexiva, que envolve a seu modo conceitos, bem como na filosofia e na ciência, em
que há um uso freqüente de metáforas. Gerd.Bornheim lembra que "tudo começou no maior
envolvimento. Sabe‐se que os filósofos pré‐socráticos costumavam expressar‐se em linguagem
poética ‐ eles eram poetas" (Bornheim, 1984), sendo posteriormente feita uma cisão, que no
fundo é intranqüila, problemática. Benedito Nunes, que vê na filosofia um "solo metafórico", diz:
"repassados na mesma vontade de verdade, o discurso verdadeiro, filosófico, pode dissimular
tanto quanto o discurso falso, literário, pode revelar" (Nunes, 1983).
Os ensaios de Benjamin não procuram cumprir simplesmente o que se espera
normalmente dos críticos ‐ representarem apenas uma mediação esclarecedora entre
os textos literários e o público (Rosenfeld, 1976). Além de apresentarem idéias sobre
as obras, os ensaios interessam pelas suas propriedades estéticas, pelo modo
específico de operar com a linguagem, e pela densidade conceitual. A crítica literária
em Benjamin é um modo consistente de produção reflexiva, bem como um trabalho
com propriedades de construção artística.
Cabe, ao terminar, lembrar uma obra de arte fortemente marcada por ressonâncias
benjaminianas. O filme Asas do desejo, de Wim Wenders, estabelece um diálogo reflexivo
sublime com as preocupações de Benjamin. Todo o filme de Wenders aponta para a valorização
de um saber ligado à arte, à poesia, à espontaneidade, à singularidade, dissonante do cinzento
mundo da anomia na sociedade alemã contemporânea. Imagens remontam constantemente
aos temas de O narrador: o circo que é desmontado aponta para a deterioração das tradições
imemoriais. Um personagem idoso traz em suas falas elaborações de tom benjaminiano sobre a
ausência de um lugar para o contador de histórias na contemporaneidade. E o modo de abordar
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o tema do suicídio, que faz pensar melancolicamente no destino que teve Benjamin parece
confirmar o que ele próprio dizia da morte em seu texto obre O narrador. A morte ganha as
marcas da anomia e da indiferença: "a morte é cada vez mais expulsa do universo dos vivos”
(Benjamin, 1985).

THEODOR ADORNO E A POESIA EM TEMPOS SOMBRIOS

Na Estética de Hegel, encontramos formulações referentes à poesia lírica que
viriam a influenciar de modo decisivo as elaborações conceituais sobre o assunto na
Teoria da Literatura contemporânea. De acordo com Hegel, a lírica é constituída como
expressão da subjetividade (HEGEL, 1993. 607‐629). Para o autor, é “a interioridade
subjetiva que deve ser considerada como o fator ao qual a obra lírica deve a sua
unidade. (...) Encontra‐se assim reduzido a uma totalidade subjetiva limitada e só
exprime o que brota desta situação ou a ela se vincula” (p.617‐618).
A argumentação de Hegel elabora a idéia de que possamos identificar uma
condição subjetiva definida, um estado de ânimo, que caracterize a subjetividade lírica,
sendo expressa pelas diversas imagens apresentadas em um poema. Estas teriam a
função de sustentar a particularização específica recebida pelo sujeito, de acordo com
os atributos a ele designados. Nessa perspectiva, poderíamos identificar diretamente
em um estado de ânimo indicado por um poema uma maneira específica de sentir e
pensar as relações entre a interioridade do sujeito e a exterioridade do mundo.
Essa argumentação está diretamente vinculada à concepção hegeliana da
dialética, capaz de absorver elementos contraditórios e encaminhar sua compreensão
em uma forma renovada para a formulação de uma síntese. Gerd Bornheim examinou
em Hegel a profunda convicção na força do sujeito moderno, disposto a superar
limitações e assimilar o novo. Para Bornheim, em Hegel a sustentação da força do
sujeito é encontrada na totalidade metafísica, em que se contextualiza toda
experiência subjetiva (BORNHEIM, In: ABENSOUR, 1992). Nesse sentido, o trabalho de
Hegel na Estética é profundamente marcado por seus “propósitos idealistas”,
centrados na reflexão metafísica. (BORNHEIM, Gerd. In: BAVCAR, 1994. 127).
Com seus pressupostos metafísicos, a concepção de lírica de Hegel permaneceu
com enorme repercussão nos estudos literários no século XX. Sua presença pode ser
constatada, de modos diretos e indiretos, em autores tão diversos como Emil Staiger
(STAIGER, 1975), Octavio Paz (PAZ, 1956) e, no Brasil, em Alfredo Bosi (BOSI, s.d.).
Nessas perspectivas, a investigação sobre a poesia lírica é articulada com uma
expectativa de percepção das condições em que é constituída a subjetividade do
poema lírico. O estado de ânimo (mesmo com variações nos modos de conceituação) é
um elemento importante no enfoque analítico‐interpretativo. Metodologicamente,
para respeitar esse enfoque, é preciso sustentar o pressuposto conceitual formulado
na Estética: deve ser configurada, de algum modo, uma unidade no poema, e esta se
vincula com a totalidade subjetiva que se expressa na enunciação.
A experiência histórica do século XX trouxe para esse campo uma série de
incertezas, que exigiram uma reavaliação das condições de emprego dos conceitos
hegelianos. Um dos caminhos mais produtivos para detectar esse movimento de
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mudança está na produção de Theodor W. Adorno, pensador da Escola de Frankfurt,
com trabalhos voltados para a leitura de Hegel.
O primeiro ponto a ressaltar é a inversão proposta por Adorno para a tradição
dialética hegeliana. Em Adorno, o percurso de superação dos conflitos entre opostos
cede lugar a uma razão antagônica no interior da qual contradições não são superadas
(ADORNO, 1999. p.317‐318). Contrariando pressupostos da tradição metafísica
hegeliana, Adorno propõe em sua Dialética negativa uma formulação conceitual
centrada em impasses suspensos, em antagonismos que potenciam a si mesmos, e
propõe que o privilégio concedido por Hegel à Metafísica ceda lugar à História,
trocando o idealismo das permanências pela finitude da experiência histórica (p. 358‐
360). Ao propor essa transformação, Adorno atinge o cerne básico da concepção
hegeliana de lírica. Ao trocarmos a Metafísica pela História, suspendemos o interesse
por uma totalidade subjetiva, dotada de unidade, e passamos a trabalhar com uma
concepção de sujeito necessariamente processual, incompleta, em andamento, e por
isso sempre aquém da unidade totalizada. Os antagonismos da História,
diferentemente do movimento dialético da Metafísica, não têm como horizonte uma
totalidade unitária que supera contradições. Esses antagonismos nos levam à
experiência da fratura, da incongruência, de um movimento inquietante e nunca
completo.
Coerentemente, no consagrado estudo Lírica e sociedade, Adorno propõe que a
sociedade seja tomada como “uma unidade em si contraditória” (ADORNO, 1983.
P.194). A exigência proposta à lírica é de um “protesto contra um estado social que
todo indivíduo experimenta como hostil, alheio, frio, opressivo (...) A idiossincrasia do
espírito lírico contra a prepotência das coisas é uma forma de reação à coisificação do
mundo, à dominação de mercadorias sobre homens que se difundiu desde o começo
da idade moderna e que desde a revolução industrial se desdobrou em poder
dominante da vida” (p.195).
Em uma sociedade marcada por conflitos, a constituição da subjetividade lírica
é atingida pela opressão. No contexto do capitalismo, essa opressão se articula com o
princípio da reificação e o fetichismo da mercadoria, reduzindo o alcance da condição
propriamente humana. Para Adorno, o individualismo burguês entregou‐se “à tutela
do mercado” (p.201) e a concepção de indivíduo deve ser transformada,
“intensificada” (p.202).
Foi estabelecida pelo mercado uma dinâmica de opressão que inviabiliza a
aceitação natural de uma concepção idealista de “liberdade do sujeito” ou de
“totalidade subjetiva”. Na perspectiva de Adorno, a problematização da constituição
da subjetividade é um problema fundamentado historicamente nas condições hostis e
desumanas de existência propostas pelo capitalismo industrial.
Adorno acredita que, ao abordar uma individualidade, um poema é capaz de
apontar elementos referentes a uma coletividade. Para construir esse argumento, que
permitirá defender a função social da lírica, Adorno faz referência a Hegel, e elabora
uma teoria da linguagem poética, caracterizada como diferenciada da coloquial e
afastada do universo reificado das relações desumanizadas da sociedade de mercado
(p. 200). Para que a poesia lírica cumpra sua função de resistência à hostilidade do
contexto, é preciso que a individualidade seja transformada até o “auto‐
aniquilamento” (p.202), em que é perdida a referência convencional de uma totalidade
subjetiva unitária bem delimitada.
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Observa‐se em Lírica e sociedade uma grande e estratégica distância com
relação à Estética de Hegel. Em lugar de uma totalidade subjetiva, encontramos uma
concepção de individualidade pautada na opressão, uma sociedade fundamentada em
conflitos e uma busca de uma linguagem que ultrapasse os caminhos convencionais de
expressão. Em lugar de uma identidade individual, encontramos uma série de
indicações de que a poesia lírica deve subverter a concepção burguesa de indivíduo e
ultrapassar seus limites. O idealismo hegeliano é substituído por um senso profundo
da história ocidental a partir do impacto do capitalismo industrial.
O caráter renovador da perspectiva de Adorno é observado na Teoria Estética,
obra monumental que consolida sua profunda ruptura com relação a Hegel (ADORNO,
1988). Em sua abordagem, Adorno chama a atenção para a tensão interna presente
em obras de arte, e propõe que essa tensão “é significativa na relação com a tensão
externa” (p.16). Nesse sentido, os problemas estéticos estariam diretamente ligados a
problemas referentes ao contexto, às condições de produção. Mais uma vez
encontramos um fundamento histórico e concreto, e não idealista, na sustentação dos
argumentos. É no andamento conflitivo do processo histórico‐social que encontramos
motivações, chaves e sinais de um campo complexo de referências articuladas pelas
obras de arte.
Em coerência com a “razão antagônica” conceituada no livro Dialética
Negativa, Adorno propõe na Teoria Estética uma percepção do caráter conflitivo da
experiência social, da seguinte maneira: “os antagonismos não resolvidos da realidade
retornam às obras de arte como os problemas imanentes de sua forma” (p.16). Em um
contexto marcado por conflitos, para uma perspectiva que se afasta do idealismo e da
metafísica, a obra de arte pode interiorizar os conflitos e elaborá‐los como experiência
estética. A obra de arte, ao provocar choques, perturbações, transtornos de
percepção, estará evocando o necessário estranhamento que deve reger as condições
de percepção da realidade social, uma vez que esta se constitui como antagônica,
dotada de impasses não resolvidos que se potenciam constantemente.
Além da reificação propiciada pelo universo do mercado, no capitalismo
industrial, outro elemento importa muito a Adorno como fundamento da
desumanização no século XX: a ascensão de regimes autoritários, responsáveis por
políticas de extermínio e pela circulação de ideologias opressoras. Em uma parte da
Dialética Negativa, Adorno trata de um de seus temas mais caros, o impacto de
Auschwitz no pensamento ocidental. Nesse aspecto, Adorno investiga a articulação
direta entre estado de choque e filosofia, expondo que a interiorização da extrema
violência de Auschwitz motiva a reelaboração do interesse filosófico (ADORNO,
Theodor. Negative Dialectics. Op.cit. p.364).
Reflexão similar sustenta a avaliação de Adorno da poesia de Paul Celan: “Os
poemas de Celan querem exprimir o horror extremo através do silêncio. O seu próprio
conteúdo de verdade torna‐se negativo. Imitam uma linguagem aquém da linguagem
impotente dos homens (...) A infinita discrição, com que procede o radicalismo de
Celan, aumenta a sua força” (ADORNO, Op.cit. p.354). Os critérios utilizados por
Adorno para destacar Celan estão enraizados em uma experiência coletiva, histórica,
de aniquilação. O “horror extremo” da Segunda Guerra não admitiria, em perspectiva
adorniana, uma representação idealista, com um sujeito lírico plenamente constituído.
Essa plenitude seria incongruente com o horror presenciado na Guerra. São
contrariadas expectativas de expressão totalizante, de sentido pleno, de unidade
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expressiva afirmativa de uma identidade. A estratégia de voltar‐se para a negatividade,
o silêncio, a discrição, permite manter a tensão, historicamente crucial, que pauta as
relações entre indivíduo e história. A linguagem poética renuncia à expressão e se
volta negativamente, seguindo uma forma brutal de “razão antagônica”, para a
exposição de seus próprios impasses. Celan intitulou um de seus trabalhos como
Prisão da palavra (Sprachgitter) (CELAN, 1999. P.65), chamando a atenção para as
dificuldades de conciliar a experiência humana e a linguagem verbal.
Em um de seus poemas, Celan encena a problemática da linguagem que se
esvai com a percepção do componente aniquilador e destrutivo da experiência. “Veio
uma palavra, veio, / veio pela noite, / queria brilhar, queria brilhar / Cinzas / Cinzas,
cinzas” (Stretto, p.77). Embora traga em si a determinação de evidenciar‐se, em meio à
escuridão, a palavra cede lugar no horizonte do sujeito para as cinzas, resíduos da
destruição que ocorre à volta. A palavra não conquista uma posição brilhante ou
emancipatória. Em Celan o movimento tenso da escrita, que se volta severamente
contra seu próprio impulso, pode ser considerado um caso exemplar de antagonismo
interior, que se vincula diretamente com os antagonismos sociais, assimilados de
maneira delicada e melancólica na década de 50, no Pós‐Guerra.
É muito relevante nesse ponto a observação apresentada por Adorno sobre o
paradoxo constitutivo da crítica cultural. Segundo ele, toda atividade crítica é exercida
dentro de um sistema cultural. Quando um intelectual se dedica a essa atividade,
necessariamente incorporará, de algum modo, elementos do sistema de que faz parte
e a respeito do qual se posiciona criticamente. O paradoxo consiste em que o crítico
está dentro do sistema que pretende criticar, e portanto toda crítica do sistema será
também uma crítica de si mesmo. Nos termos de Adorno, “o crítico dialético da cultura
deve participar e não participar da cultura. Só assim fará justiça à coisa e a si mesmo”
(ADORNO, 1998. p.25).
Seguindo esse percurso de raciocínio, se encararmos a atividade poética como
uma forma de crítica da cultura, percebemos que o caso de Paul Celan é exemplar. O
sujeito lírico de um poema como Stretto ganha sua força por ter interiorizado
intensamente o horror sobre o qual discorre. Para que esse horror ganhe intensidade,
Celan renuncia ao distanciamento, preferindo a configuração melancólica do trauma e
o discurso fragmentário da impossibilidade de uma linguagem plena e de um sentido
totalizante. As cinzas apontam para um lado terrível da experiência histórica, e o gesto
de apontar exprime negativamente a intensidade do que não pode ser representado.
Nesse sentido, o valor da poesia lírica depende de seu afastamento das
convenções tradicionais que estabelecem a perspectiva totalizante de expressão e
representação. Em Crítica cultural e sociedade, Adorno escreve: “O ataque ao todo
retira sua força de que quanto mais o mundo possui a aparência de unidade e
totalidade, maior é o avanço da reificação” (p. 22). Como depreendemos de Lírica e
sociedade, Adorno acredita que a poesia pode se opor à hostilidade e à
desumanização. A ruptura com concepções totalizantes tem um papel importante
nessa oposição.
As formulações de Hegel sobre a poesia lírica são voltadas para a identificação
de uma “totalidade subjetiva”, caracterizada por um estado de ânimo. Em Adorno, que
inverte a prioridade, é a concepção totalizante que a lírica deve criticar. É na ruptura
com a totalidade que pode ser pensado um caminho estratégico para a crítica cultural.
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A leitura de Adorno não apresenta soluções mágicas. A opção adorniana
propõe que o lugar da metafísica seja ocupado pela história, e esta não acena com a
possibilidade de superar facilmente impasses e conflitos sociais. Embora tenha grande
influência de Karl Marx, o pensamento de Adorno não é equacionado, em sua filosofia
da história, com uma utopia revolucionária. Como expõe no impressionante ensaio
Educação após Auschwitz, Adorno conta com a expectativa de mudanças sociais
profundas, necessárias para que os extremos de violência não sejam repetidos
(ADORNO, 1986). . Sua concepção de mudança social envolve a crítica de “tendências
regressivas” com inclinações para a violência (p. 38) e da noção de “direito de Estado
acima do direito dos membros da sociedade” (p.45). A escrita desse ensaio, entre o
tom melancólico e o amargo, assim como a poesia de Celan, está impregnada do
impacto do horror e, por essa razão, renuncia a qualquer idealismo.

DOR E LINGUAGEM: EM TORNO DE WITTGENSTEIN

Em vários trechos de suas Investigações filosóficas, Ludwig Wittgenstein se
dedica a refletir sobre a dor. O tema central em torno do qual o filósofo se debate é a
linguagem, e uma das questões em debate é a capacidade de entendimento entre os
seres humanos. Wittgenstein elabora em seus aforismos inquietações referentes ao
modo como uma palavra é enunciada e ao modo como é recebida pelo outro.
Precursor de discussões contemporâneas da lingüística sobre a polissemia, e de
debates da antropologia sobre a alteridade, o filósofo elaborou, nesse livro produzido
sob o impacto da Segunda Guerra Mundial, na década de 40, uma aproximação das
relações entre a linguagem e a dor.
Uma das linhas de pensamento adotadas consiste em pensar a dor a partir de
sua inserção na vida privada. Se eu tenho uma dor, e manifesto ao outro, posso ter a
expectativa de que ele compreenda o que se passa em meu interior. A palavra “dor”
cumpriria um papel conector, permitindo que o outro reconhecesse o que se passa
dentro de mim. No entanto, explica Wittgenstein, a palavra “dor” não equivale a um
grito. Ao gritar, manifestamos uma sensação, a partir de uma vivência imediata. Usar a
palavra “dor” consiste em tentar substituir a manifestação imediata por uma
referência abstrata.
Em uma série de aforismos, a partir do 244, Wittgenstein encontra na reflexão
sobre a palavra “dor” um núcleo crucial para interrogar os limites de nossa reflexão
sobre a linguagem. Existem vivências que poderiam, em princípio, ser partilhadas de
maneira equivalente por diferentes seres humanos. No entanto, a essa expectativa se
opõe a percepção de ser incompreendido pelos outros. O que se passa dentro do
sujeito, em alguma medida, é inacessível ao outro. Se os homens partilham palavras
convencionais, por que os mal‐entendidos são comuns? Em sua dinâmica
interrogativa, fragmentária e voltada criticamente para seus próprios fundamentos, a
escrita de Wittgenstein elabora, em torno da palavra “dor”, a perturbação resultante
do antagonismo entre a necessidade de integração com o outro e a vertigem do
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isolamento. Para vivências amenas e superficiais, somos capazes de criar taxonomias, e
ensinar crianças a organizar suas relações com o mundo. Para o sofrimento interno, as
sensações imprecisas, as palavras parecem escapar às suas finalidades sociais.
No aforismo 302, Wittgenstein afirma “Se precisamos representar‐nos a dor
dos outros segundo o modelo de nossa própria dor, então isto não é uma coisa fácil:
pois devo representar‐me dores que não sinto, segundo dores que sinto.” Essa
dificuldade pode suscitar uma projeção, em que não consigo compreender o outro
fora dos parâmetros de minha própria vivência. Se ainda não passei pela vivência de
uma sensação, o conceito abstrato que a designa não evoca lembranças suficientes
para identificar o que se passa com o outro.
Mais do que isso, o aforismo evoca a questão da especificidade do momento
presente. Se o sujeito não vivencia nenhuma dor de imediato, a escuta da palavra
“dor” da parte do outro pode ter atribuído um sentido muito diferente do esperado
pelo outro. Pode ou não haver empatia. Pode ou não ser concedida atenção. O sujeito
pode priorizar a si mesmo na orientação de seus interesses, de modo que seu grau de
empatia com o outro pode variar, dependendo das suas próprias dores.
As contribuições da literatura romântica ao tema antecedem historicamente as
reflexões de Wittgenstein. Em escritores como Keats e Leopardi, a valorização da
melancolia era crucial para a constituição do sujeito. A percepção da distância entre a
finitude humana e o infinito do universo motiva a dor. A configuração estética da
ironia, em que mortalidade e eternidade se confrontam, é a condição em que o
sofrimento se encontra com o sublime.
A construção teórica do inconsciente em Freud envolveu uma articulação entre
a linguagem e o sofrimento. Nos sonhos, nos lapsos, em sintomas são manifestos
elementos recalcados, que nos instabilizam e nos constituem. Com os traumas se
delimitam contornos do ego. O emprego da linguagem é condicionado por essa
dinâmica, contrariando a imagem segura do cogito cartesiano. No romantismo e na
psicanálise encontramos reflexões importantes sobre as relações entre dor e
linguagem, mais do que isso, sobre usos de linguagem que nascem da dor.
A Segunda Guerra Mundial, arena em que o desentendimento entre os homens
toma a proporção de genocídio e catástrofe, é o horizonte histórico dos estudos de
Wittgenstein. Se o assunto aparecia nos românticos e em Freud, em Wittgenstein a
relação entre dor e linguagem ganha uma nova escala de repercussão.
À luz das Investigações filosóficas é acentuado o interesse pelos numerosos
exemplos apresentados por Susan Sontag, no livro Diante da dor dos outros, de
problemas contemporâneos ligados à violência. A autora reúne casos de fotografias e
reportagens de televisão referentes à guerra, e discute em que medida sua exposição
desperta apatia, ou conduz à exigência de mais violência. O livro de Sontag está
centrado no problema da distinção entre a “minha dor” e a “dor dos outros”, e não se
atreve a propor nenhuma conclusão didática, permanecendo no desassossego. Em
certo ponto, na página 63 do livro, examinando um exemplo recente, a autora afirma:
“o outro, mesmo quando não se trata de um inimigo, só é visto como alguém para ser
visto, e não alguém (como nós) que também vê”. Com isso, a dor do sujeito é
irredutível ao outro.
Se fosse possível generalizar essa observação, poderíamos estabelecer a
hipótese de que a relação contemporânea entre a mídia e a violência envolve, em
larga medida, uma exigência de reflexão sobre o sofrimento. O maniqueísmo nesse
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ponto é arriscado. A mídia alega ter função esclarecedora, ser capaz de alertar, e
mesmo de mobilizar. Por outro lado, sua presença pode eficientemente produzir
condições para fortalecer preconceitos, ódios e ressentimentos coletivos. O problema
do entendimento entre os seres humanos, pensado um a um, se articula com a
exigência de interpretar, no campo da indústria cultural, as funções regressivas
assumidas por segmentos das empresas de comunicação, em contribuição para a
barbárie. Em ambos os pontos, é necessário discutir se o desentendimento é
constitutivo das relações humanas.
Os conflitos contemporâneos motivam a releitura atenta de Wittgenstein.
Debruçado sobre temas como a mentira, o tempo, o espaço, a gramática, a pintura, a
música, o filósofo perseguiu com intensidade as relações descontínuas entre
linguagem e experiência. Nessa busca, o lugar ocupado pela dor é fundamental. A
palavra “dor” não é a dor mesma; os referenciais interiores da palavra para o sujeito se
distinguem dos referenciais adotados pelo outro; a confiabilidade limitada na palavra
se vincula com uma confiabilidade limitada no outro. Nenhuma convenção social sobre
o emprego da linguagem pode evitar que, sentindo dor, o sujeito se sinta
incompreendido pelo outro. Como podemos elaborar a partir do aforismo 303, as
relações humanas poderiam ser muito diferentes se fosse transparente a relação entre
dor e linguagem, se sentíssemos a dor do outro ao ouvi‐lo enunciando a palavra “dor”.

IMPACTO DA VIOLÊNCIA E CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO: UM PROBLEMA DE TEORIA
DA AUTOBIOGRAFIA

Pesquisadores têm observado que a capacidade de relatar episódios de
violência varia muito de acordo com o tipo de inserção que cada ser humano tem
neles. Como defendem Veena Das e outros estudiosos75, as vítimas podem ter
dificuldade em narrar o que viveram, em razão do abalo sofrido. De acordo com
Marcelo Viñar, vítimas de tortura têm abalado o nexo primário entre corpo e
linguagem76. A dor física extrema impede a narração fluente posterior.
Dentro da discussão teórica sobre autobiografia, fazemos um recorte
específico, chamando a atenção para textos que se referem a experiências de violência
coletiva, em regimes autoritários e situações históricas de opressão. No caso desses
textos, cabe salientar a necessidade de considerar elementos de descontinuidade
formal, indeterminação, imprecisão, lacunas, concepções fragmentárias de tempo e
espaço. Esses elementos não devem ser considerados falhas de escrita.
Respeitando o princípio adorniano de articulação entre tema e forma77,
podemos abordar esses elementos, em textos associados com a violência de regimes
autoritários, como componentes motivados da forma. Entre as conotações desses
recursos, podem ser identificadas, em diversos casos, indicações de uma
problematização da constituição do sujeito. Em textos autobiográficos, a dificuldade
DAS, Veena, org. Violence and subjectivity. University of California Press, 2000.
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77
ADORNO, Theodor. Teoria estética. Lisboa: Martins Fontes, 1988
75
76

91
de narrar a própria experiência pode ser interpretada como um problema a ser
considerado dentro do contexto histórico78.
As heranças do pensamento racionalista cartesiano e do iluminismo trazem
constantemente um problema para o estudo da autobiografia. A tradição cartesiana
cria bases para uma expectativa de que cada sujeito humano é capaz, desde que
organize sua capacidade de pensar racionalmente, de compreender a natureza e
dominá‐la de acordo com seus interesses.
Sendo a autobiografia um espaço de reflexão do eu sobre sua própria
constituição, o sujeito poderia, dentro desse espaço, manejar os recursos
disponibilizados pela memória, de modo a expor a percepção que considera mais
adequada de sua própria imagem. Ninguém poderia, tanto como o próprio eu,
caracterizar sua identidade e atribuir sentido à sua experiência.
Essas prerrogativas estabelecem uma concepção afirmativa da autobiografia.
Quando um pesquisador se volta sobre um texto do gênero em acordo com essa
concepção, pode correr o risco de minimizar o fato de que o texto seja uma construção
lingüística, marcada por condições históricas concretas, e acentuar a perspectiva de
que a autobiografia é o lugar da verdade, da sinceridade, da autenticidade.
O estudo da autobiografia freqüentemente evoca o problema da verdade.
Dentro da discussão constantemente renovada sobre as relações entre realidade e
ficção, hoje intensificadas pela teorização sobre o testemunho, a verdade é, muitas
vezes, considerada um fator de definição de valor.
Para a discussão da literatura do século XX, é fundamental contextualizar os
fundamentos das abordagens interpretativas. Em um período definido por Eric
Hobsbawm como era das catástrofes79, a questão do critério de verdade está
diretamente ligado às forças históricas em tensão. Definir um conhecimento
verdadeiro e, mais especificamente, atribuir veracidade a um relato de experiência,
implica perceber a distribuição dessas forças.
Em parte, esse problema corresponde à questão do referente. Em um
procedimento mistificador, um texto autobiográfico poderia procurar fixar seu próprio
referente, evitando sua flutuação, como se a polissemia inerente à constituição do
texto literário pudesse ser excluída do horizonte. No entanto, sabemos que nenhum
texto, por mais objetivo que pretenda aparentar ser, pode de fato evitar
completamente a polissemia.
O assunto ultrapassa o campo da semântica, e atinge a epistemologia e a
filosofia política. Em cenários de luta política, o critério de atribuição de verdade a um
texto é expressão de um posicionamento dentro da luta. A autobiografia pode assumir
um papel de mediação, instrumento de confronto, em que a experiência individual
atua como fundamento para interpretar e discutir a experiência coletiva.
O gênero autobiográfico teve no Brasil momentos prósperos. Existem obras
memorialistas rigorosamente afirmativas, associadas a campos como a política
autoritária e o militarismo, ocupando estantes e bibliotecas institucionais. A atitude

Conforme BENJAMIN, Walter. Experiência e pobreza. In: ___. Magia e técnica, arte e política . São Paulo: Brasiliense, 1985.
(Obras escolhidas, 1).
78

79

HOBSBAWM, Eric. A era dos extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

92
deve ser diferente, quando passamos a Graciliano Ramos e Carlos Drummond de
Andrade.
Em alguns casos – mencionemos brevemente Memórias do cárcere 80 e O
observador no escritório 81 – a historicidade dos textos exige uma atenção compatível
com sua complexidade. Não cremos que o mais importante, para reconhecer o valor
desses livros, seja realizar uma demonstração de fidelidade a uma imagem da
realidade aceita por historiadores (sobretudo pela historiografia conservadora). As
indicações autobiográficas de ambos podem, de fato, apontar para a localização, no
tempo e no espaço, de eventos de interesse público. No entanto, esse aspecto não é
suficiente para explicar sua importância. Cabe enfatizar que esses livros ganham em
singularidade e relevância quanto mais os comparamos com outros discursos
prestigiados no período em que foram produzidos.
Além de fazerem parte de um contexto social conflitivo, marcado por forte
repressão e violência, eles participam de um debate intelectual, entre configurações
discursivas, que contrastam pontos de vista. Diversos temas tratados por Graciliano
Ramos e Drummond foram contemplados, em perspectivas autoritárias, por Plínio
Salgado, Gustavo Barroso e Miguel Reale, entre outros. As enormes diferenças entre
suas produções permitem visualizar a intensidade com que, no campo intelectual, os
conflitos sociais marcavam os debates. Vocabulário, sintaxe, figuras de linguagem
fazem parte da dinâmica desses conflitos.
As reflexões sobre obras autobiográficas associadas a regimes políticos
autoritários envolvem desafios conceituais e metodológicos. Sua análise requer a
consideração de componentes conflitivos de sua constituição. Isso se aplica tanto a
textos escritos no interior dos períodos de duração formal de regimes autoritários,
como a trabalhos que, com distância temporal, apontam para um passado marcado
pela repressão. Os recentes estudos sobre literatura e testemunho têm evidenciado a
dificuldade de abordar essas obras com categorias tipológicas convencionais.
Vamos nos deter em um aspecto específico que, direta e indiretamente,
emerge como dificuldade operacional. Trata‐se de pensar a categoria do sujeito, em
meio às discussões recentes sobre autobiografia, memória e testemunho. O termo é
polissêmico, utilizado em variadas áreas de conhecimento e por diversas linhas
reflexivas, sendo inclusive incorporado a trabalhos acadêmicos de acordo com
concepções de seu emprego consideradas cotidianas ou de senso comum. Por isso,
uma discussão de seu uso é necessariamente limitada e parcial.
Cabe avaliar a discussão do sujeito na crítica literária voltada para
autobiografia e testemunho. Não há, no campo investigativo, consenso quanto à
escala de percepção da delimitação do eu. As caracterizações de autores, narradores e
vozes de enunciação por parte de críticos literários podem pressupor concepções de
sujeito, que se impregnam de referenciais filosóficos e orientações epistemológicas, de
maneiras muito variadas. Referências à voz da enunciação, construção lingüística
elaborada formalmente, constantemente se cruzam com referências ao autor,
nomeado e aludido como concreto. O emprego da categoria “narrador” aflora tanto
para referir ao autor, como à voz da enunciação.
Ainda é freqüente encontrar em trabalhos de crítica literária uma concepção
de sujeito de orientação cartesiana, disposta de modo sugerido ou explicitado. Ela é
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muito importante, por exemplo, nas pesquisas sobre realismo amparadas por Ian Watt
82
. Para essa linha de abordagem, o sujeito é caracterizado por uma estabilidade.
Desde que possa dominar com rigor o andamento de seu pensamento, observando a
continuidade e a ausência de contradição, ele pode constituir uma imagem confiável
de si mesmo, predominantemente ordenada.
Em uma autobiografia, o sujeito estabeleceria a si mesmo como campo de
observação e investigação. Pela perspectiva cartesiana, seria capaz de, operando com
os métodos adequados, conhecer a si mesmo de modo consistente e suficiente. Em
termos epistemológicos, assumir a orientação cartesiana em uma autobiografia
resultaria em segurança na enunciação, convicção na exposição de fatos.
A orientação cartesiana teria tido no iluminismo sua expressão mais
contundente. O elogio da razão estaria diretamente associado à perspectiva afirmativa
da existência, à expectativa de viabilidade do domínio da natureza por parte de
procedimentos técnicos, o controle do conhecimento do objeto por parte do sujeito.
Narrativas em que as vozes de enunciação assumem perfis pautados na
tradição cartesiana são comuns, contemporaneamente, em muitas formas discursivas.
Historiadores, advogados, médicos, jornalistas e múltiplas presenças na mídia
audiovisual adotam estratégias persuasivas que reforçam procedimentos da tradição
cartesiana, procurando despertar no receptor confiabilidade, com uma imagem estável
de um sujeito capaz de compreender a natureza e a si mesmo. No campo da
autobiografia, a orientação cartesiana se associa à expectativa de uma imagem
ordenada e totalizante do narrador.
O narrador, nesse caso, seria dotado de condições suficientes para construir, ao
longo da exposição, uma imagem de conjunto, com uma identificação estável.
Independentemente de critérios externos de verdade e autenticidade, a imagem
proposta do eu que fala pode se pretender inteira e coerente. O sujeito cartesiano
pode responder à pergunta sobre sua identidade. A resposta pode ser ilusória, ou
forjada, mas pode estar dotada de recursos persuasivos. O leitor pode assumir
confiabilidade na voz da enunciação, de modo a acreditar, na recepção, na imagem
construída.
Com essa concepção totalizante, os conflitos humanos tenderiam a ser etapas
do processo constitutivo, em que o passar do tempo corresponde a uma acentuação
da capacidade de selecionar os critérios necessários para discernir a ação correta, o
pensamento legítimo, a atitude adequada. Cada etapa do percurso pode ser encarada
como síntese de etapas anteriores.
Essa determinação de unidade consiste em uma derivação do essencialismo
platônico, em que “toda mudança tem de ser interpretada como uma diferente
personificação ou emanação de idéias e essências fixas em especificações e
exemplares sempre novos”83. Sua expressão filosófica mais elaborada está na
Fenomenologia do Espírito de Hegel84.
O modelo cartesiano foi colocado em questão desde o seu surgimento, e sua
abrangente difusão, estendida até o presente, esteve em tensão com pré‐românticos e
românticos, principalmente na Alemanha. A partir do século XVIII vão sendo
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construídas proposições epistemológicas contrárias, dedicadas a relativizar essa
tradição racionalista e iluminista.
Michel Foucault, em diversos trabalhos, elaborou uma reflexão plural e
perturbadora sobre as transformações na concepção de sujeito, dentro do
pensamento europeu. Contrário às concepções absolutizantes e metafísicas de
elaboração do assunto, ele procurou “chegar a uma análise que possa dar conta da
constituição do sujeito na trama histórica”85.
O efeito de verdade, em Foucault, pode ser produzido por estratégias
disciplinares e discursivas, regimes e coerções – “a verdade não existe fora do
poder”86. Um dos mapas mais estimulantes desse empreendimento é o artigo
Nietzsche, Freud, Marx, escrito em 1967. A seleção desses três pensadores obedece,
em Foucault, ao interesse pela mudança dos paradigmas de interpretação, rompendo
com a concepção hegeliana de totalidade, e também com a valorização da
racionalidade da tradição cartesiana e iluminista.
O pensador propõe que, com esses três autores, passamos a admitir que a
linguagem não produz sentido de modo imediatamente manifesto, que a atribuição de
sentido exige uma percepção mediada 87. A tarefa da interpretação necessariamente
“se reflete sobre si mesma” 88, pois o próprio intérprete deve ser compreendido por si
mesmo, enquanto realiza sua compreensão do objeto. É rompida a segurança do
processo, sendo instalada uma incerteza constitutiva na elaboração do discurso.
A tradição metafísica entende haver uma essência por trás de uma aparência, e
por isso a tarefa de interpretação consistiria em explicitar uma profundidade oculta.
Desde Nietzsche, Freud e Marx, entende Foucault, essa proposição teria revelado sua
falha.
O trabalho interpretativo se define como inacabado, inconcluso, por recusar
princípios metafísicos de origem e fim. A auto‐suficiência individual é recusada em
Marx, a consciência totalizante rejeitada em Freud, e a competência dos sistemas de
conhecimento, afastada em Nietzsche 89. Os três pensadores teriam nos legado,
acompanhando Foucault, uma vertigem interpretativa, em que não há como evitar o
risco de uma interpretação perceber suas limitações e insuficiências.
Se encaramos uma autobiografia como interpretação que o eu faz do
conhecimento que tem de si mesmo, encontramos nessa argumentação um
movimento de relativização. Se o conhecimento é sempre incompleto, inconcluso,
toda percepção limitada, um discurso autobiográfico está necessariamente marcado
por um risco de imprecisão.
O ensaio de Foucault, embora breve, estimula uma releitura motivada dos três
autores. Cabe lembrar alguns elementos de suas produções, para situar o assunto,
ainda que rapidamente.
A obra de Marx foi fundamental para eliminar a mistificação da autonomia do
sujeito. Dentro da desigualdade social, de acordo com o autor, a classe dominante tem
mecanismos para controlar a distribuição de idéias. Categorias de pensamento
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emanam, para o pensador, das relações materiais. Com a dominação ideológica, os
seres humanos pertencentes às classes desfavorecidas têm suas perspectivas
distorcidas, em favor da classe dominante. Suas experiências de opressão, sofrimento
e precariedade material, como efeito da dominação, não são percebidas como
construções históricas. Normas sociais apresentadas como voltadas ao bem coletivo
funcionam como mecanismos de controle e opressão. A experiência social é conflitiva,
marcada por contradições entre interesses coletivos e individuais 90.
O mundo da mercadoria constitui entre seres humanos relações
fantasmagóricas, pautadas pela reificação. As idéias de Marx contrariam a concepção
iluminista de um sujeito racional capaz de compreender e dominar a natureza. Iludido
pelas ideologias, controlado pelo uso de categorias de pensamento que reforçam a
desigualdade e o fetiche da mercadoria, os seres humanos de classes desfavorecidas
não podem compreender inteiramente a si mesmos, nem mesmo entender por que
vivem na precariedade material em que vivem.
Com a psicanálise, o controle que temos sobre nossas próprias ações é
colocado em questão. A dinâmica do desejo, no quadro das reflexões sobre o
inconsciente, envolve a presença de impulsos reprimidos, componentes de nosso
comportamento que podem contrariar as regras morais e as leis coletivas. O que
chamamos de ordem racional de pensamento perde sua soberania: como observa
Jurandir Freire Costa, com Freud foi estabelecido que a razão desconhece os móveis
de seus próprios interesses91.
O problema do conhecimento em Freud tem um de seus momentos mais
importantes em sua reflexão sobre o unheimliche . Essa categoria leva a colocar em
suspensão os limites habituais da percepção, subvertendo a diferença entre o estranho
e o familiar. A irrupção do recalcado, à revelia do controle do sujeito, contraria a
estabilidade. Entre o que o sujeito guarda em seu interior e o que as normas sociais o
obrigam a seguir, pode fluir um descompasso. Isso pode provocar a relativização da
estabilidade das categorias morais e das regras sociais92.
Em Nietzsche, a concepção iluminista da razão tem seus fundamentos
submetidos à crítica. O conhecimento de si depende de perder‐se, de colocar em
dúvida constantemente as categorias que nos servem de apoio e referência. Em A Gaia
Ciência, a produção de conhecimento é condicionada pela presença do erro, que
desempenha freqüentemente um papel constitutivo. A origem da lógica estaria no
campo do ilógico, base instável em que as idéias consolidam seus pressupostos 93.
Tomando como provocação o ensaio de Foucault, podemos elaborar algumas
hipóteses:
‐ quando a autoria de um texto autobiográfico estiver associada a uma situação
de dominação econômica e desigualdade de classes, o esforço de conhecimento de si
mesmo pode corresponder a um confronto com as categorias de pensamento
valorizadas pela classe dominante; o conhecimento de si pode consistir, nesse sentido,
em um confronto da reificação, do fetichismo e da alienação, que politiza a renovação
da linguagem;
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‐ um texto autobiográfico pode explorar, com fins libertários, linguagens
associadas ao descentramento de matéria reprimida da experiência, como a linguagem
do sonho, que opera por condensação e deslocamento, e as imagens caracterizadas
como unheimliche, de modo que os procedimentos convencionais de percepção linear
e entendimento continuado sejam deixados de lado, em favor de uma percepção
fragmentária;
‐ a autobiografia pode admitir dentro de si a indeterminação, a crítica dos
sistemas totalizantes e a discussão dos critérios de verdade, permitindo que elementos
considerados transgressores no senso comum, ou violações para a moral vigente,
assumam uma posição construtiva na relação do sujeito com a própria memória.
Essas observações apontam para uma incorporação de alguns elementos de
Marx, Freud e Nietzsche à discussão da análise do texto autobiográfico. Isso
representaria necessariamente uma ruptura com a concepção afirmativa do gênero,
mencionada anteriormente. Se encaramos o objeto de investigação com prerrogativas
como essas, contrariamos o princípio cartesiano e passamos a lidar com uma
concepção negativa de sujeito.
Para a era das catástrofes, isso pode ser uma estratégia necessária.
De
acordo com Foucault, “a historicidade que nos domina e nos determina é belicosa”94,
as condições em que podemos atribuir sentido a experiências dependem das posições
que assumimos no interior dos conflitos.
Livros como Memórias do cárcere e O observador no escritório apresentam
esforços de resistência crítica à violência brasileira. Em ambos os casos, essa violência
esteve associada a interesses oficiais. O Estado pode, de acordo com Jurandir Freire
Costa, elaborar estruturalmente, com seus aparelhos de controle, manifestações de
desejos destrutivos, associadas a mecanismos ideológicos legitimadores de
autoridade95.
Para construir seus relatos, esses livros rompem com as convenções formais de
narração do discurso dominante. A linguagem pode ser observada de uma maneira
similar a uma prisão, como lemos no livro de Graciliano:
Liberdade completa ninguém desfruta: começamos oprimidos
pela sintaxe e acabamos às voltas com a Delegacia de Ordem
Política e Social, mas nos estreitos limites a que nos coagem a
gramática e a lei, ainda nos podemos mexer.96
Em um regime autoritário, a idéia de que o sujeito pode ter na posição
cartesiana uma garantia de plenitude se mostra ilusória. Conhecer imediatamente a
realidade, expressar suas idéias de maneira completa, relatar com autenticidade e
espontaneidade o que se viveu são prerrogativas condicionadas pelos mecanismos de
opressão social. Dentro de um quadro de violência constante e desrespeito aos
direitos humanos, as condições de conhecimento de si podem estar abaladas pelo
componente traumático da história.
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Uma narração fragmentária em uma autobiografia pode, dentro desse
contexto, configurar algo diferente de um experimentalismo formal, ou de
inconsistência no projeto de escrita. A fragmentação pode ser indicação de ruptura
com a concepção cartesiana de sujeito.
Theodor W. Adorno, desenvolvendo reflexões pautadas por Marx e Freud,
chamou a atenção, tendo em consideração o impacto da Segunda Guerra Mundial,
para a presença contemporânea de uma “inclinação arcaica para a violência”, e do
desdobramento de “tendências regressivas como tendências globais”97. Com a
modernização da tecnologia de guerra, o papel da ciência como condição de
desenvolvimento da barbárie foi acentuado. A crítica de Adorno à razão instrumental
se associa à decomposição da percepção mistificadora da racionalidade, indicando que
a destruição e o genocídio podem estar no horizonte do emprego da técnica98.
Um texto autobiográfico redigido com base em uma incorporação forte de
violência de um regime autoritário pode ser qualificado por uma construção formal em
que o ponto de vista escolhido permita que, na própria forma, seja realizada a crítica
da razão instrumental e das ideologias de dominação, responsáveis pela justificação e
sustentação da violência99.
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PARTE II
LITERATURA E VIOLÊNCIA NO BRASIL

LITERATURA BRASILEIRA: AUTORITARISMO, VIOLÊNCIA, MELANCOLIA

Tente explicar a alguém a arte do jejum! Não se pode explicá‐la para quem não a
sente.
Franz Kafka, Um artista da fome.
Em seu livro Saturno nos trópicos, o escritor Moacyr Scliar se dedica à
investigação sobre um tema complexo, a melancolia. Integrando reflexões médicas,
filosóficas e literárias, o autor coloca a pertinente questão referente ao significado da
presença da melancolia na cultura brasileira. Criador de personagens melancólicos,
vinculados à tradição judaica, Scliar escolhe obras como Macunaíma, de Mário de
Andrade, e A hora da estrela, de Clarice Lispector, para mapear a presença de traços
melancólicos em nossa produção literária.
De acordo com o modo como Scliar elabora a questão, a melancolia é um
conceito constituído pela cultura européia, que ao longo da história passou por
metamorfoses em sua definição e seu emprego. Fundamental na cultura lusa, chegou
ao Brasil ganhando especificidades. Scliar rastreia como, em nosso país, existem
condições específicas de elaboração de imagens melancólicas, e termina o livro
articulando esse rastreamento com uma reflexão interpretativa sobre nossa dinâmica
cultural, que lança luzes sobre discussões constantes no campo literário, referentes a
temas como identidade nacional e dependência cultural.
Em nossa hipótese, a presença da melancolia na cultura brasileira, no século
XX, em alguns casos, se deve à forte presença da violência em nossa história política e
social. Essa violência é particularmente intensa e sistemática nos períodos
caracterizados como regimes autoritários, o Estado Novo e a Ditadura Militar, nos
quais seu exercício foi metódico e planejado, mas não se restringe a eles, perpassando
no país, ao longo de todo o período que Eric Hobsbawm chamou de era dos extremos.
A leitura de Scliar se torna produtiva para a teoria literária, se aproximamos seu
trabalho de dois ensaios recentes. O primeiro é Alegorias da derrota, de Idelber Avelar,
vasta reflexão sobre problemas da literatura latino‐americana. O segundo trabalha
com o campo das literaturas de língua portuguesa em abordagem comparativa. Trata‐
se de Utopias of otherness, de Fernando Arenas.
Recentemente publicado no Brasil, o livro Alegorias da derrota traz uma
perspectiva inquietante de avaliação crítica da literatura latino‐americana. O eixo
central do livro combina reflexão histórica e categorias da psicanálise, para defender a
tese de que, na produção literária, é elaborado um complexo trabalho de luto,
referente às perdas sociais vividas em regimes autoritários. Avelar caracteriza os textos
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estudados como “pós‐ditatoriais”. Como demonstra o autor, em diversas obras
encontramos marcas do impacto das políticas autoritárias. Merece destaque no livro o
capítulo de estudo de João Gilberto Noll, em que o autor examina o problema da
perda da memória em termos coletivos e individuais.
O título dado à tradução brasileira, no entanto, difere do título original, The
untimely present. A expressão em inglês aponta para um dos focos mais produtivos do
livro, a dificuldade de compreensão e representação do presente. Essa dificuldade se
origina na ruptura com a concepção linear do tempo, verificada em obras estudadas
pelo crítico. A ruptura é elaborada em razão da impossibilidade de estabelecer uma
continuidade lógica e causal entre passado e presente. A inviabilidade da articulação
temporal linear exige uma compreensão específica do tempo, na literatura latino‐
americana estudada por Avelar. Nessa concepção, há uma espécie de permanência do
passado ao longo do que se entenderia por presente. Essa permanência é proposta
como ausência de superação do passado, como expressão de um despreparo para uma
distinção entre a percepção mediada pela memória e a percepção imediata da
experiência.
A argumentação de Avelar aponta um forte senso de dificuldade de ordenação
da experiência do presente, em razão da extensão desmedida do peso do passado. Há
uma afinidade entre esse trabalho e uma linha de pesquisa literária que tem crescido,
nos últimos dez anos, a partir sobretudo de uma reflexão apurada sobre a Shoah e seu
significado no século XX. Tratam‐se de pesquisas voltadas para a categoria do trauma.
Essa categoria tem sido empregada em áreas variadas, incluindo filosofia, pedagogia e
ciência política, sendo possível observar como a construção de um saber
interdisciplinar é importante para os interessados no conceito. À luz dessa linha de
pesquisa, o livro de Avelar pode ser compreendido como um estudo do impacto
traumático da política latino‐americana sobre a produção cultural.
O trauma é freqüentemente definido como uma situação de excesso, em que o
sujeito não está preparado para assimilação de um estímulo externo. Dependendo do
tipo de trauma e do seu grau de intensidade, uma vítima de estímulo traumático pode
sofrer seqüelas ao longo de sua vida. Se por um lado é habitual entender o trauma
como um episódio individual, por outro, cada vez mais, é possível pensar em uma
experiência de trauma coletivo. Um grupo, um segmento social, ou mesmo uma
sociedade inteira pode ser alvo de uma ação de impacto, sem ser capaz,
coletivamente, de elaborá‐la conscientemente, de modo a superá‐la.
Nessa perspectiva, o fato de Avelar localizar elementos referentes a um
trabalho de luto, em diversas obras latino‐americanas, pode ser entendido como
verificação de que, com diversas estratégias, a literatura tenta lidar com o impacto
traumático das experiências de ditaduras políticas. Esse impacto não reside apenas em
um sentimento específico de um autor particular, mas em uma espécie de base para a
inquietude, capaz de prosperar em vários autores, que têm em comum, guardadas as
especificidades, problemas colocados por um horizonte pós‐ditatorial com que querem
dialogar.
Entre os livros voltados para essa abordagem, cabe destacar Literary trauma,
de Deborah M. Horvitz, voltado especificamente para problemas ligados à
representação da mulher em confronto com a tradição patriarcal, em autoras como
Dorothy Allison e Joyce Carol Oates; e também The trauma novel, de Ronald
Granofsky, que formula teoricamente a representação de traumas coletivos na ficção.

100
Nas ciências humanas, alguns trabalhos merecem maior circulação e debate. A
reflexão sobre o trauma no âmbito da pedagogia, elaborada por Shoshana Felman,
introduz uma dimensão importante no entendimento da relação entre professores e
estudantes no século XX, diante das catástrofes históricas. Diversos autores têm
reavaliado o papel do trauma na psicanálise. Arthur G. Neal reforçou, com National
trauma & collective memory, a importância da categoria para pensar as contradições
da sociedade norte‐americana.
Renato Janine Ribeiro elaborou um paradigma de entendimento da história
brasileira, pautado na noção de trauma coletivo. Teríamos, segundo Ribeiro, duas
grandes vivências coletivas de violência extensa, o processo colonial, com seus
massacres, e a escravidão, estendida em tempos de país independente. A sociedade
brasileira, precária em autoconsciência e articulação interna, não teria sido capaz de
superar o horror acumulado em séculos. Cabe registrar que o filme Cronicamente
inviável, de Sérgio Bianchi, ainda pouco estudado, elabora detalhadamente essa idéia.
A tese de Ribeiro pode ser reforçada pela posição de Karl Erik Scholhammer, para
quem a violência tem na cultura brasileira um papel efetivamente constitutivo, bem
como pela reflexão de Antonio Candido no artigo Censura‐violência, assinalando o
caráter sanguinolento de nossa formação histórica.
As ciências humanas se integram com a teoria literária nesse debate. A
coletânea de artigos História, memória, literatura, organizada por Marcio Seligmann‐
Silva, por exemplo, contribuiu com um painel de reflexões articuladas dentro de uma
linha comum, pautada pela ruptura com condições convencionais de entendimento
das relações entre história e literatura. Nessa coletânea, a variedade de assuntos inclui
tanto a produção que tematiza a Shoah, como a literatura brasileira dos anos 70.
Perpassa de modo transversal o conjunto de artigos uma preocupação com os limites
da representação. O impacto do trauma pode abalar as condições de estabelecer, em
uma obra de arte, uma unidade temática e formal.
Com essa perspectiva, existe uma questão prioritária em termos
metodológicos. Na sociologia da literatura, é freqüente encontrar abordagens de obras
em que a história social é encarada como unidade delimitada, e o texto literário,
considerado uma unidade formal de caracterização definida, cabendo à crítica localizar
a mediação responsável pela eficácia da representação. Principalmente em estudos de
pauta marcada pelo pensamento de Georg Lukács, centrados na categoria do realismo,
essa mediação seria dada pela capacidade de recursos literários, de modo produtivo e
articulado, constituírem uma representação dos elementos típicos e essenciais do
funcionamento da realidade. Para Lukács, os fenômenos devem ser examinados para
além das aparências, em uma busca de fundamentos essenciais, sendo papel do artista
representar a dialética entre o fenômeno exposto à percepção direta, e a essência,
encontrada em um nível mais profundo:
Tal dialética atravessa toda a realidade, de modo que, numa
relação desse tipo, relativizam‐se aparência e realidade (...) A
verdadeira arte visa o maior aprofundamento e a máxima
compreensão (...) A verdadeira arte, portanto, fornece sempre
um quadro de conjunto da vida humana, representando‐a no
seu movimento. (LUKÁCS, 1965, p.29)
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Os estudos literários voltados para a categoria do trauma entram em conflito
com os pressupostos lukacsianos. A estética de Lukács supõe, em seus princípios, uma
capacidade da consciência de voltar‐se, produtivamente, para o que está por trás da
aparência, e chegar a um entendimento da realidade. O papel libertário da ficção de
Balzac, para Lukács, estaria na possibilidade de despertar essa capacidade.
A definição de trauma, diferentemente, aponta para a precariedade das
condições de funcionamento da consciência. O impacto violento do trauma se associa
ao despreparo do sujeito para elaborar e superar a vivência, e mais ainda, para o
conhecimento claro do que foi vivido. Como excesso e ultrapassagem, o trauma é por
si mesmo marca dos limites do sujeito em sua própria autoconsciência.
O problema estético se constitui, desse modo, como problema epistemológico.
Ler uma obra literária sob a chave do realismo, conforme as posições de Lukács,
pressupõe que a realidade é inteligível em si mesma, e que a consciência, diante de um
texto realista, pode reconhecer essa inteligibilidade. Lendo em uma perspectiva como
a de Avelar, é possível verificar que não apenas a consciência humana expõe limitações
para o conhecimento, como a própria realidade põe em dúvida sua inteligibilidade. O
problema não se reduz ao sujeito, nem ao objeto de conhecimento, mas articula
ambos os pólos. Tanto o sujeito é colocado diante de suas próprias insuficiências,
como o objeto, a realidade observada, se desordena.
Com base especificamente em estudos sobre a Shoah, o livro História, memória,
literatura apresenta uma categoria importante, o testemunho. Em um de seus níveis
de definição, a categoria se refere à expressão de sobreviventes de uma catástrofe
coletiva. Escritores como Primo Levi e Paul Celan, voltados para a tematização de
campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, seriam autores caracterizados
como responsáveis por literatura de testemunho. A expressão dos sobreviventes é
elaborada de maneira problemática, colocando em questão a própria possibilidade de
a linguagem ser capaz de representar a experiência. O grau de violência vivido em
Auschwitz seria de tal modo intenso que, tangenciando o indizível, escaparia à
linguagem a possibilidade de formulá‐lo. A literatura enfrentaria então domínios como
a inviabilidade extrema de representação, e o silenciamento, em que a significação das
palavras não dá conta do horror vivido como trauma.
Em outro nível, a categoria é estendida no livro para fenômenos históricos,
para além da Shoah, em que são encontrados episódios de violência coletiva de grande
impacto, como genocídios e conflitos de guerra. Nesse segundo nível, o testemunho é
considerado um elemento que pode ser encontrado, de diversas maneiras, no interior
de obras.
Conforme Seligmann‐Silva, em seu estudo Literatura de testemunho: os limites
entre a construção e a ficção, a categoria coloca problemas para a teoria literária, na
medida em que problematiza o entendimento convencional do conceito de
representação. Alfredo Bosi, em Literatura e resistência, demonstrou interesse pela
categoria, ao estudar as relações de Graciliano Ramos com a violência do Estado Novo,
intitulando o capítulo como A escrita do testemunho em Memórias do Cárcere.
Em um estudo sobre o testemunho hispano‐americano, João Camillo Penna
avalia detalhadamente o assunto, a partir de problemas interpretativos colocados por
obras literárias. Em seu ensaio Este corpo, esta dor, esta fome, incluído em História,
memória, literatura, encontramos uma argumentação que permite distinguir o
realismo oitocentista, apreciado por Lukács (voltado para a demanda de uma
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representação), da literatura de testemunho. Penna apóia sua reflexão em uma crítica
feita por Georg Yúdice do modelo lukacsiano, segundo o qual o escritor é responsável,
como intelectual, por enunciar a história de conflitos de sua sociedade. A avaliação
desse modelo se associa à crítica do sistema intelectual latino‐americano. De acordo
com Penna, examinando o caso específico de Miguel Barnet,
Note‐se que não há em Barnet uma ênfase na função
referencial (mimética), no que seria uma modalidade ideal de
realismo, ou num gênero que reproduziria de forma
transparente a verdade do real, e sim numa vocação
subjetivante ou representativa (no sentido político do termo).
O que importa aqui é a verdade do sujeito testemunhal como
sujeito coletivo. (PENNA, in SELIGMANN‐SILVA, 2003, 310)
De acordo com Penna, a literatura de testemunho apresenta uma configuração
solidária com relação a subalternos e excluídos. A voz destes é expressa não a partir de
uma consciência ordenadora e totalizante, mas de uma perspectiva que parte da
própria condição subalterna, historicamente articulada a forças oprimidas e
derrotadas, em que a corrosão das condições de enunciação é inscrita na própria
elaboração de linguagem. A filosofia da história de Walter Benjamin, articulando a
crise da narrativa, a pobreza da experiência e a catástrofe da guerra, permite pensar
produtivamente nessa configuração.
Retomando as idéias de Renato Janine Ribeiro, se de fato considerarmos o
processo histórico brasileiro como caracterizado por traumas constitutivos, podemos
examinar, em termos literários, as implicações desse fenômeno. A literatura brasileira,
no século XX, em alguns de seus momentos mais decisivos, elabora problematizações
das estratégias de representação realista. Cabe registrar que, em vários casos, a
ruptura com o realismo pode ter intenção experimental, ou mesmo lúdica, sendo
tomada como fato estético relevante, mas sem consistir em uma literatura vinculada
ao trauma. Não é nesses casos que temos interesse.
É preciso verificar a adequação entre forma e conteúdo, de maneira integrada,
e não examinando as categorias em separado. Mais ainda, seguindo a Teoria estética
de Theodor Adorno, é preciso considerar a integração entre forma e conteúdo, de tal
modo que na própria forma encontremos expressa a historicidade. “Os antagonismos
não resolvidos da realidade retornam às obras de arte como os problemas imanentes
de sua forma” (ADORNO, 1988, 16).
Considerar uma forma literária como antagônica supõe, tendo como referência
de contraste o modelo realista oitocentista, um descentramento da construção, que
perde internamente a continuidade da enunciação. No campo das artes plásticas,
Rudolf Arnheim examinou detalhadamente o papel do centramento como fator
ordenador da estrutura artística. Em uma obra centrada, a interpretação é orientada, a
partir da estrutura, por uma hierarquia dos elementos que deve corresponder a
valores reconhecíveis. O centramento torna a atribuição de sentido um processo
encadeado e passível de satisfação por parte do espectador. Por outro lado, o
descentramento cria instabilidade e remove a solidez das escalas de valores.
Em literatura, o descentramento da enunciação pode ocorrer de várias
maneiras. Dois exemplos importantes seriam Grande sertão: veredas, de Guimarães
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Rosa, em que o narrador interroga constantemente a si mesmo, e coloca em dúvida a
credibilidade do próprio relato, e Os rostos imóveis, de Carlos Drummond de Andrade,
poema em que o sujeito se move em diversas posições de enunciação (incluindo a vida
e a morte) e recua constantemente com relação a si mesmo. No Grande sertão, as
expressões “estou contando errado” e “falo falso” marcam a incerteza quanto à
atribuição de sentido no relato, conforme os seguintes trechos:
Sei que estou contando errado, pelos altos. Desemendo. Mas
não é por disfarçar, não pense. De grave, na lei do comum,
disse ao senhor tudo. Não crio receio. (...) Não. Eu estou
contando assim, porque é o meu jeito de contar. (...) A
lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos,
cada um com seu signo e sentimento, uns com os outros acho
que nem não misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo
sendo as coisas de rasa importância. De cada vivimento que eu
real tive, de alegria forte ou pesar, cada vez daquela hoje vejo
que eu era como se fosse diferente pessoa. Sucedido
desgovernado. (ROSA, 1982,.77/78)
Ah, mas falo falso. O senhor sente? Desmente? Eu desminto.
Contar é muito, muito dificultoso. No pelos anos que já
passaram. Mas pela astúcia que têm certas coisas passadas ‐ de
fazer balancê, de se remexerem dos lugares. O que eu falei foi
exato? Foi. Mas teria sido? Agora, acho que nem não.. (ROSA,
1982,.142)
A voz de enunciação, ao voltar‐se sobre si mesma, metaforicamente age de
acordo com o princípio proposto por Adorno em Crítica cultural e sociedade. Nesse
texto, o pensador alemão propõe que a reflexão crítica sobre um sistema cultural não
ocorre de fora do sistema, por um olho observador externo. Toda crítica cultural
ocorre de dentro do sistema criticado, e portanto traz contradições. A enunciação
crítica se pergunta a respeito da própria perspectiva que formula. Esse é um dos temas
recorrentes do livro Mínima moralia, enfatizado em suas últimas páginas. Em Rosa, a
voz se desloca constantemente do lugar onde acreditávamos observá‐la, e a
enunciação com isso realiza movimentos marcados por ambigüidades ou contradições.
O que chama a atenção para os dois textos mencionados não é apenas o fato
de terem uma complexa construção de enunciação. Ambos envolvem recursos de
fragmentação formal, descontinuidade sintática, mescla estilística e provocações com
referências de caráter crítico. Para além disso, ambos os textos tematizam episódios
de destruição coletiva.
Na perspectiva adorniana, os massacres de jagunços, conflitos guerreiros em
Rosa, assim como as ruínas da cidade, as mortes enumeradas em Drummond, podem
ser examinadas em termos de integração de forma e conteúdo. A ruptura com
categorias realistas, incluindo a própria concepção realista de representação, não
ocorre por acaso ou por puro experimento.
Em ambos os textos, encontramos marcas de impacto traumático da violência e
de perdas vividas. Esse impacto é notado não especificamente de modo objetivo, mas
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principalmente subjetivo, nas condições de trabalho da voz enunciadora – no narrador
que se interroga e se desdiz, no sujeito lírico que se desloca e se contradiz. Em ambos
os casos, ocorre ruptura com a continuidade temporal ‐ "não há depois nem antes"
(ANDRADE, 1987, 101). A percepção do tempo, para pensar com Scliar, é pautada por
melancolia. É um tempo não superado, a voz de enunciação se revolve em um
presente esfacelado pelo peso de um passado que não pôde ser inteiramente
compreendido ou assimilado. A melancolia se articula com o trauma.
Riobaldo sofre pela perda de Diadorim, e por perdas referentes a si mesmo, a
dimensões importantes de sua constituição. O sujeito lírico criado por Drummond é
marcado pela perda de pai morto, namorada morta, mortos e mais mortos, e uma
cidade em ruínas. Em ambos os casos a perspectiva é calcada em melancolia. Freud
propõe que a melancolia corresponde, em termos afetivos, ao “anseio por alguma
coisa perdida” (PERES, 1996, 33). Após a concepção inicial exposta em Rascunho G, a
elaboração da reflexão de Freud sobre o assunto se encontra em seu estudo Luto e
melancolia (FREUD, 1992).
Freud distingue duas atitudes possíveis diante de uma experiência da perda. A
primeira consistiria no trabalho de luto, categoria privilegiada por Idelber Avelar em
The untimely present. O sentimento de luto pressupõe a aceitação de que a perda é
irreversível; o sofrimento vivido dura certo tempo, e após esse período ele procura o
reequilíbrio afetivo, com um deslocamento da demanda, procurando substituir o
objeto perdido por outro. Diferentemente, no caso da condição melancólica, o sujeito
não admite a sua perda. O melancólico pode expor sua própria precariedade. Perde o
interesse pelo mundo externo, inibe suas atividades, e diminui os sentimentos de
auto‐estima. Considerando dialeticamente as relações entre trauma individual e
experiência coletiva, a presença da melancolia nessas obras seria indicação de perdas
coletivas, não superadas, configuradas em imagens de experiências de desarticulação
interna, conflito constante e precariedade. No caso da poética de Drummond, o
assunto foi pesquisado por Reinaldo Martiniano Marques. Para o autor, a lírica do
autor mineiro apresenta:
o ensimesmamento do eu confrontado com experiências de
perda decorrentes de um tempo e um mundo de mudanças e
ruínas; uma atitude crítica em relação ao próprio eu,
apreendido como insatisfatório, precário; a inibição da
atividade, em prol de uma atitude contemplativa (MARQUES,
1998, 162).
Tanto em Riobaldo como no caso do sujeito lírico de Os rostos imóveis, embora
à primeira vista o trauma possa ser observado como individual, de modo amplo,
metonímico e subterrâneo, ele se mostra como trauma coletivo. Esses textos
apresentam dados que apontam, de maneiras mais ou menos mediadas, para o
passado brasileiro, os componentes brutais da formação social do país. Como
fantasmagorias, surgem em Grande sertão: veredas e Os rostos imóveis rastros e
ruínas de catástrofes históricas.
Matar, matar, sangue manda sangue. (ROSA, 1982,.26)
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A gente viemos do inferno ‐ nós todos ‐ compadre meu
Quelemém instrui. Duns lugares inferiores, tão monstros‐
medonhos, que Cristo mesmo lá só conseguiu aprofundar por
um relance a graça de sua substância alumiável, em as trevas
de véspera para o Terceiro Dia. Senhor quer crer? Que lá o
prazer trivial de cada um é judiar dos outros, bom atormentar;
e o calor e o frio mais perseguem; e, para digerir o que se
come, é preciso de esforçar no meio, com fortes dores; e até
respirar custa dor; e nenhum sossego não se tem. Se creio?
Acho proseável. Repenso no acampo da Macaúba da Jaíba,
soante que mesmo vi e assaz me contaram; e outros ‐ as
ruindades de regra que executavam em tantos pobrezinhos
arraiais: baleando, esfaqueando, estripando, furando os olhos,
cortando línguas e orelhas, não economizando as crianças
pequenas, atirando na inocência do gado, queimando pessoas
ainda meio vivas, na beira de estrago de sangues... Esses não
vieram do inferno? Saudações. Se vê que subiram de lá antes
dos prazos, figuro que por empreitada de punir os outros,
exemplação de nunca se esquecer do que está reinando por
debaixo. Em tanto, que muitos retombam para lá, constante
que morrem... Viver é muito perigoso. (ROSA, 1982,.40)
Matar, matar, quê que me importava? (ROSA, 1982,.160)
Acordei e vi a cidade:
eram mortos mecânicos,
eram casas de mortos,
ondas desfalecidas,
peito exausto cheirando a lírios,
pés amarrados.
Dormi e fui à cidade:
toda se queimava,
estalar de bambus,
boca seca, logo crispada.
Sonhei e voltei à cidade.
Mas já não era a cidade.
Estavam todos mortos, o corregedor‐geral verificava etiquetas
nos cadáveres.
O próprio corregedor morrera há anos, mas sua mão
continuava implacável.
(ANDRADE, 1988, 100)
Admirador confesso do surrealismo, conforme entrevista concedida a Ary de
Andrade em 1945, incluída no livro de Sonia Brayner sobre o poeta, Drummond
articula as imagens catastróficas com a alternância de diferentes estados de
consciência, rompendo a linearidade lógica e temporal. Esse descentramento se
associa com a impossibilidade de atribuir sentido totalizado à matéria descrita. Mais
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do que isso, indica uma articulação entre a instabilidade externa, com a destruição da
cidade, e a instabilidade interna, com a impossibilidade de separar sono e vigília, e a
descontinuidade da percepção. Na perspectiva teórica proposta por autores como
João Camillo Penna, Márcio Seligmann‐Silva, Deborah Horvitz e Ronald Ganofsky,
podemos propor como reflexão um horizonte interpretativo para textos brasileiros,
pautado na categoria do trauma. Se de fato a sociedade brasileira teve na violência um
elemento constitutivo, se essa violência teve um impacto traumático e não foi
coletivamente superada, é possível que, de maneiras diretas ou indiretas, na produção
cultural do século XX, encontremos marcas desse impacto, em formas variadas de
elaboração estética e lingüística, como o testemunho, a dissolução do realismo, a
fantasmagoria, a fragmentação de perspectiva. Seguindo a Teoria estética de Adorno,
uma mediação conceitual decisiva está na integração entre forma e conteúdo, e entre
forma e historicidade. A elaboração estética e lingüística não teria um fim em si
mesma, mas estaria ligada à presença de temas que apontam para o peso insuportável
do passado, e a impregnação de um sofrimento, expresso como historiografia
inconsciente do tempo.
Alguns casos de presença da melancolia na literatura brasileira do século XX
seriam, nesse sentido, indicações da dificuldade de superação de perdas, individuais,
coletivas. A literatura ligada ao trauma pode importar, em um país calcado em
experiências intensas de autoritarismo político e violência coletiva, como uma espécie
de “inconsciente político” (JAMESON, 1992), em que o impacto traumático recalcado
tenta encontrar formas de se manifestar. Essa tentativa pode ocorrer como reação
praticamente imediata ao impacto, ou como reação tardia.
Nesse sentido, um texto como Os rostos imóveis pode ser lido em diálogo com
o autoritarismo do Estado Novo e o horror na Europa de seu tempo, e também como
sinalização de camadas cadavéricas do passado brasileiro não superadas, indicadas na
multiplicidade de referências temporais das várias gerações de mortos, listados ao
longo do poema. Essa dupla articulação entre o texto e a história, associando o
presente da enunciação com o passado, é muito produtiva tendo em vista a
argumentação de Theodor Adorno na Dialética Negativa. A partir dessa obra, é
importante examinar a história, rompendo com a metafísica, como trama de conflitos
articulados de maneiras múltiplas e descontínuas, em que as experiências
freqüentemente apontam para impasses que não se acomodam.
É muito oportuno, para desenvolver essa reflexão, o livro de Fernando Arenas
Utopias of otherness. A argumentação do pesquisador é pautada pela reflexão sobre
identidades. São articuladas a identidade coletiva, entendida constantemente como
identidade nacional, e a identidade individual, delimitando um estabelecimento de
referências para definição do comportamento de cada sujeito específico. Arenas
observa na cultura brasileira o fenômeno da utopia de alteridade. Ele percebe marcas
em nossa produção cultural de uma reflexão interna que aponta constantemente para
a demanda de ser outro. A estratégia do autor consiste em comparar as
especificidades de ocorrência do fenômeno tanto em Brasil como em Portugal,
considerando o histórico de relações contraditórias entre os dois países e o passado
colonial, incluindo as experiências de política autoritária em ambos os espaços.
A tese de Arenas identifica que, colocado no campo coletivo, o dilema da
demanda de alteridade incorre em experiências problemáticas e conflitivas, que
afastam a hipótese da unidade nacional mitificada. Esta, de fato, como demonstrou
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Marilena Chauí, em Mito fundador e sociedade autoritária, quando formulada,
freqüentemente assume papel politicamente autoritário. Minuciosamente, propõe
Arenas, é possível observar em obras literárias específicas o movimento da demanda
de alteridade no plano individual. A identidade buscada não é mais a de um país
definido de maneira homogênea, mas contrariamente, uma imagem pautada pela
diferença, pela ruptura com valores autoritários dominantes, seja no campo político e
econômico, ou nos campos étnico e sexual.
É possível articular a contribuição de Arenas com a reflexão sobre o trauma.
Como ele verifica em Caio Fernando Abreu, a demanda de alteridade é associada a
perturbação social e à incerteza quanto a projetos coletivos. Cabe considerar um conto
de Abreu escrito em tempo pós‐ditatorial. A memória fragmentária da guerrilha e do
fracasso no combate à ditadura, em um conto como Os sobreviventes, se associa a um
movimento dispersivo, melancólico, de tentativa de atribuir sentido à experiência
traumática. O trauma coletivo também comparece metonimicamente no reencontro
entre torturador e torturado, em um prédio, em período pós‐ditatorial, em O
condomínio, de Luís Fernando Veríssimo. Nos dois casos é possível observar o
comportamento de personagens, tentando interpretar o presente, atribuir sentido ao
que vivem. Esse comportamento é dificultado, e a tentativa inviabilizada, pela
intensidade, estendida ao presente, do impacto traumático da violência vivida no
passado. O presente permanece inacessível, o real como trauma impõe o peso de uma
memória fragmentária e incerta, que não consegue constituir, com a clareza
necessária, a imagem do que de fato teria sido vivido. Para a vítima de trauma, as
referências de tempo escapam ao controle. Na ficção de Abreu e Veríssimo, passado e
presente se imbricam, de tal modo que ambos são configurados de maneira
enigmática e incerta.

LITERATURA E DIREITOS HUMANOS: NOTAS SOBRE UM CAMPO DE DEBATES

Os debates sobre a ficção brasileira do século XX têm envolvido questões que
despertam atenção de disciplinas de ciências humanas, sendo constante a necessidade
de interlocução entre áreas de conhecimento. Prioritários no presente, os estudos de
direitos humanos encontram nesses debates um campo produtivo de trabalho.
Diversas obras despertam questões, algumas vezes desconcertantes, referentes ao
exercício desses direitos, a partir de problemas fundamentais de suas elaborações,
como a linguagem empregada, o ponto de vista escolhido, as construções de
personagens, e as condições estabelecidas para a constituição do discurso da crítica
literária.
Graciliano Ramos, Clarice Lispector e Sérgio Sant`anna estão entre os autores
que despertam desafios interpretativos associados às dificuldades de exercer, no Brasil,
a manifestação de direitos humanos. Suas produções motivam reflexões sobre o lugar
do intelectual na sociedade, a caracterização do letrado, suas responsabilidades e
escolhas.
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1. A linguagem como condição de demanda dos direitos humanos

Na obra do filósofo Ludwig Wittgenstein, encontramos reflexões sobre
linguagem e dor. Para o pensador, em muitos campos da expressão da experiência,
existe um grau elevado de chances de consenso, de entendimento de referências
comuns entre falantes; não é o caso da dor. Nosso repertório cotidiano de palavras tem
pouco a oferecer em modulações e em imagens precisas. Há algo de insondável no
corpo: por mais que digamos a palavra dor, ela nunca coincidirá com exatidão com o
que o outro interpreta sobre ela, exceto se no corpo do outro for inflingida dor
idêntica, de igual intensidade. Enquanto a dor é do outro, e não minha, ou vice‐versa,
dispor das palavras não basta para haver partilha da experiência 100.
Seres humanos vivem em comunidades lingüísticas, mas elas não são livres de
antagonismos, nada garante a inexistência de mal‐entendidos, de imprecisões,
equívocos. Mais ainda, de jogos, mentiras, polissemias. A partir das diferenças entre a
linguagem do eu e a do outro podem nascer aprendizagens, encontros, e também
conflitos.
Na literatura é constante encontrar personagens que têm necessidades,
carências, sofrimentos, e não encontram as palavras adequadas para formular o que
precisam. Como se entre pensamento e linguagem ocorressem descontinuidades,
abismos. Em pontos tensos podem surgir silêncios, omissões, indeterminações. O
sujeito não pode falar tudo, nem ser entendido sempre, no entanto deve achar
condições para expressar suas demandas.
O problema da busca dos direitos humanos não se dissocia da dificuldade de
enunciação dos mesmos. Tivemos oportunidade de discutir o assunto há alguns anos,
em estudos da linguagem de vítimas de tortura no Brasil, para quem a dor corporal
levou a um colapso das relações convencionais com o uso da língua. Para que
possamos defender direitos, precisamos ter a capacidade de formulá‐los,
estabelecendo as condições necessárias para sua inteligibilidade. Nisso há portanto
uma exigência formal: é preciso haver um vocabulário disponível para referir aos
problemas em pauta.
“Em muitas sociedades e línguas, palavras e termos do vocabulário de direitos
às vezes inexistem, ou estão sendo inventados.”101 A criação e circulação de palavras
está associada a necessidades e interesses sociais. Em casos em que os interesses se
direcionam à exclusão social, criar condições para que não se desenvolva uma
linguagem propícia à resistência pode ser oportuno e conveniente para o controle
conservador das relações sociais.
Existem importantes reflexões históricas voltadas para situações de censura, em
que instituições e legislações controlam na imprensa, nos meios de comunicação, na
literatura, a difusão de palavras e expressões, supondo seus efeitos sobre o público.102
Quando pensamos em liberdade de expressão no campo democrático, muitas vezes
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subestimamos as necessidades de adequação aos princípios de uso de linguagem
determinados pelas regras institucionais.
As palavras podem ser consideradas perigosas por censores, muitas vezes, em
razão de que nelas se encontram chaves para a consciência de direitos sociais. A cada
vez que uma palavra é censurada, cabe perguntar a quem beneficia o corte feito, e
como aquele termo poderia ser interpretado em público.
Na literatura brasileira, temos dois casos importantes de personagens que
merecem atenção neste ponto. Fabiano, em Vidas Secas, de Graciliano Ramos, de
1938, é constituído em condições sociais que não permitem a ele o letramento. Suas
dificuldades de expressão e interação motivam conflitos, e fazem parte de um
horizonte de existência em que é muito difícil pensar na superação de limites, em razão
de que os recursos expressivos disponíveis não são suficientes. Com Fabiano e sua
família, percebemos que a grande parte da população brasileira que não participa do
mundo letrado tem dificuldades na interação com o mundo das leis, a ordem policial e
o controle governamental, associadas a uma ausência de condições de intervenção em
confronto com a hostilidade da realidade. É particularmente importante, nesse sentido,
a enorme diferença de linguagem entre o narrador e o protagonista. O narrador em
terceira pessoa é letrado, situado no tempo e no espaço, dotado de capacidade de
julgamento e rigor analítico – ele “tudo sabe”, nas palavras de Alfredo Bosi103. Fabiano,
por sua vez, tem condições expressivas muito limitadas.

“Havia muitas coisas. Ele não podia explicá‐las, mas havia.
Fossem perguntar a seu Tomás da bolandeira, que lia livros e
sabia onde tinha as ventas. Seu Tomás da bolandeira contaria
aquela história. Ele, Fabiano, um bruto, não contava nada. Só
queria voltar para junto de sinha Vitória, deitar‐se na cama de
varas. Porque vinham bulir com um homem que só queria
descansar? Deviam bulir com outros.


An!
Estava tudo errado.



An!
Tinham lá coragem? Imaginou o soldado amarelo atirando‐se a
um cangaceiro na catinga. Tinha graça.”104

A cena construída por Graciliano Ramos estabelece o contraste entre o discurso
do protagonista, marcado com travessões, e a fluência do narrador em terceira pessoa.
Enquanto o primeiro tem sua fala restrita a rudimentos de linguagem, o segundo
trabalha com vocabulário culto e construções complexas. É através da empatia do
narrador com o protagonista que somos expostos a idéias que interpretam o interior
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de Fabiano. O narrador age como um mediador, que permite ao público atribuir traços
ao personagem.
De acordo com o narrador, em Fabiano haveria um sentimento de contraste
com Tomás da bolandeira, homem letrado. A Tomás cabe a capacidade de narrar: “Seu
Tomás da bolandeira contaria aquela história. Ele, Fabiano, um bruto, não contava
nada. ” O trecho portanto evidencia dois campos de contraste: um entre Fabiano e
Tomás, outro entre Fabiano e o narrador.
A trajetória de Fabiano é marcada, como no caso da sujeição ao poder abusivo,
pela limitação de condições de defesa de si. Entre a miséria econômica e a linguagem
restrita, Fabiano não pode se estabelecer socialmente como sujeito com necessidades,
crenças e valores. Ele é constantemente ameaçado por uma natureza hostil, na seca, e
uma sociedade impessoal, em que o respeito ao direito à vida do outro parece estar
ausente.
Em A hora da estrela, de Clarice Lispector, livro de 1977, encontramos Macabéa.
Fabiano acredita que a migração para a cidade é condição de uma vida melhor para
seus filhos. Macabéa faz parte de uma face posterior do processo de migração.
Nordestina na cidade grande, ela tenta estabelecer perspectivas para si, com o
trabalho, com a rádio relógio, com a cartomante, e com o envolvimento com um rapaz.
No entanto, para ela, segundo o narrador, “pensar era tão difícil, ela não sabia de que
jeito se pensava.”105 Rodrigo, narrador culto, articulado e sarcástico, trata com desdém
a personagem feminina atuante no enredo. Diferentemente do narrador de Vidas
secas, que tem empatia com Fabiano, Rodrigo entra em conflito direto com Macabéa,
ressaltando com ironia e crueldade limitações da existência da moça.
Em certo ponto acompanhamos um diálogo da protagonista com Olímpico:
“Ela: ‐ Falar então de quê?
Ele: ‐ Por exemplo, de você.
Ela: ‐ Eu?!
Ele: ‐ Por que esse espanto? Você não é gente? Gente fala de
gente.
Ela: ‐ Desculpe mas não acho que sou muito gente.
Ele: ‐ Mas todo mundo é gente, meu Deus!
Ela: ‐ É que não me habituei.
Ele: ‐ Não se habituou com quê?
Ela: ‐ Ah, não sei explicar.”106
Dois elementos chamam a atenção nas falas de Macabéa. Um é a imagem de
ser menos que humana, não se considerar “muito gente”. Em vários pontos do livro, a
protagonista trata a si mesma como sujeito que não se constitui, como identidade que
não se forma. O narrador reforça essa percepção negativa na cena do encontro com a
cartomante, em que Macabéa, segundo ele, pela primeira vez atribui a si uma
perspectiva de futuro. Outro elemento é a dificuldade de explicar o que sente, de
aceitar a si mesma como assunto de conversa, como se entre a linguagem verbal e a
sua existência houvesse descontinuidade, como se vida e fala estivessem
desconectadas.
105
106

LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela . . Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. p.63.
LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela . Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. p.56-57.

111
Estudos de Bobby Chamberlain e Regina Dalcastagnè examinaram o problema
da relação entre narrador e protagonista em Vidas secas e A hora da estrela107.
Seguindo os críticos, podemos observar que, nos dois casos, se configura um problema
geral, sociologicamente fundamental para a reflexão sobre o Brasil. Os contrastes entre
a linguagem culta do narrador e as limitações dos personagens colocam o problema
das relações entre enunciação e experiência. Desenhados como nordestinos
miseráveis, Fabiano e Macabéa têm suas trajetórias expostas por homens cultos,
dotados de interesses por formas complexas de pensamento, análise, síntese,
abstração, julgamento.
Os dois livros, nesse sentido, estão constituídos a partir de dilemas articulados
aos seus pontos de vista. Como seriam os livros, narrados por seus protagonistas? Se
simulássemos a mudança de foco narrativo, o que aconteceria? Graciliano Ramos e
Clarice Lispector nos provocaram a pensar em figuras humanas para as quais a relação
com o uso da linguagem é problemática e tensa. Como notou Chamberlain, é relevante
a mudança de Ramos para Lispector. Se em Vidas secas o narrador estava dedicado a
nos criar uma percepção de Fabiano, em A hora da estrela Rodrigo constantemente
acentua sua distinção com relação a Macabéa: “Ela forçou dentro de mim sua
existência. (...) Era à mercê e crente como uma idiota (...) Havia toda uma sub‐classe de
gente mais perdida e com fome”108.
Fabiano e Macabéa nos colocam diante do problema da possibilidade mesma
de enunciação de direitos humanos. Os dois livros expõem um contraste entre o
domínio intelectual e a vivência da miséria. É através do narrador intelectualizado que
tomamos contato com o pobre de recursos. Do foco narrativo depende tudo. Se o
narrador é solidário ao personagem, temos uma situação, se ele o despreza, temos
outra.
De acordo com os dois livros, não é possível aos excluídos do letramento uma
consciência plena de sua própria situação de excluídos sociais. Percebemos em Fabiano
e Macabéa que falta a eles o exercício da fala de reivindicação de condições íntegras de
existência. Eles não sabem como dizer o que falta a eles. E se soubessem, não temos
como definir com clareza a quem se dirigiriam e o que conseguiriam.
Os dois encarnam condições de existência social em que indivíduos não são
ouvidos com a merecida clareza, não ganham para o outro imagem justa com suas
necessidades. Ambos são tratados como inferiores, e estão desprovidos de condições
para defender a si mesmos do sofrimento.
O distanciamento com relação aos recursos linguísticos necessários para firmar
transformações sociais é um fato decisivo na sociedade brasileira. Aquilo que em
alguns momentos Macabéa e Fabiano exibem de maneira extrema está difundido,
historicamente, e contemporaneamente, no país, em variados graus: a falta de
condições de expressão da própria dor.
A responsabilidade de quem tem o exercício da palavra, nesses casos, é
enorme. Sugere Rodrigo, em sua crueldade, que Macabéa tem sua existência
condicionada a ele. Trata‐se da idéia de que, sem um suporte concedido pelo outro, os
personagens não teriam o direito à própria narração. Não teriam, em suma, como
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contar o que viveram, delimitar o que são e pensam, caracterização que remete ao
livro Precarious life, de Judith Butler109.
Isso põe em pauta o problema ético da posição do intelectual no Brasil.
Aproximando os dois livros, podemos colocar a questão: o que predomina no campo
intelectual brasileiro? A posição solidária do narrador de Vidas secas, que permite
pensar a figura de Fabiano mantendo por ela uma perspectiva de consideração atenta,
ou a concepção de Rodrigo, para quem Macabéa é um aborrecimento, e ocupar‐se dela
uma frustração?
2. O mundo letrado e a responsabilidade de escolha
O crescimento dos movimentos sociais de direitos humanos no Brasil está
diretamente associado ao desenvolvimento das condições de expressão de grupos
interessados em transformações. É a possibilidade de encontrar em instituições e em
meios de comunicação condições concretas de formulação de problemas,
estabelecendo visibilidade e espaço concreto para o debate, que permite aos grupos
delimitar suas preocupações e especificidades.
Nesse sentido, podemos formular duas questões:
‐ em termos éticos, que papel cabe aos intelectuais, ao campo acadêmico, na
manifestação de direitos de pessoas que estão excluídas do mundo formal do
letramento? Sua posição é, em princípio, de defesa de direitos humanos, exercício de
responsabilidade para com o outro, solidariedade com os excluídos?
‐ no que se refere aos movimentos sociais em andamento hoje, é possível definir se a
linguagem por eles utilizada, em suas manifestações públicas, corresponde a uma
forma efetiva de obtenção de impacto junto à sociedade? Os grupos estão preparados
para interagirem, inclusive, de modo conflitivo, com outros grupos? Em termos
jurídicos e institucionais, cabem ainda mais perguntas. Em que medida, seria preciso
conhecer e dominar a linguagem do inimigo, para ter idéias aceitas e respeitadas? Em
que medida precisamos conhecer a linguagem do poder dominante para, de dentro
dela, implodir criticamente seus pressupostos?
No que se refere à primeira questão, a bibliografia recente tem evidenciado
campos de contradições nas relações entre os intelectuais e os compromissos éticos,
tendo em vista o profundo lastro conservador da vida intelectual brasileira110. Seria
ingenuidade supor que a preocupação ética (quando não é demagógica ou puramente
retórica) impregna genericamente a produção intelectual brasileira. Pelo contrário,
tratar de direitos humanos, exclusão social e movimentos transformadores é visto
freqüentemente como sujar as mãos, rebaixar‐se com relação à nobre tarefa de discutir
temas canônicos da tradição.
No filme Cronicamente inviável, de Sérgio Bianchi, acompanhamos a trajetória
de um intelectual, autor de um livro sobre o Brasil, por diversas regiões do país. Em
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certo ponto, em uma praia no Nordeste, o personagem está meditando sobre violência,
calado em sua cadeira. À sua frente, um indígena olha para o mar. Dois policiais se
aproximam, e começam a espancar o rapaz. A câmara alterna as duas imagens: a
agressão por parte dos policiais, e a reflexão por parte do intelectual. A sintaxe
narrativa enfatiza, com eloqüência, a ausência de qualquer comportamento reativo,
seja do intelectual, ou das outras pessoas em torno da cena. Essa renúncia ao
envolvimento com a dor do outro, como forma de auto‐preservação, coloca um
problema fundamental – a ausência de um senso de reciprocidade. De acordo com
Oscar Vilhena Vieira e A. Scott Dupree, “Reciprocidade significa que não posso aceitar
certas coisas para os outros, a menos que as aceite para mim mesmo.” 111 A
contemplação não corresponde a nenhuma intervenção. Isto é, o espancamento é
apresentado como algo que acontece com o outro, sobre o qual o intelectual pode
refletir, mas não algo em que ele deva intervir de modo transformador112. A
perspectiva de Bianchi propõe uma imagem muito precária do intelectual, impotente,
incompreendido e economicamente falido, centrado na própria apatia.
No que se refere à segunda questão, ocorrem problemas referentes às
chamadas culturas de gueto. O que vale para um grupo não é necessariamente válido
para o outro. A cultura conservadora dominante gosta, muitas vezes, de adotar uma
perspectiva de “universalismo”, como se todos os seres humanos fossem iguais, e
tivessem as mesmas necessidades. Movimentos sociais de direitos humanos
questionam essa premissa, evidenciando que diferenças estão na base de problemas
de conflitos sociais. Aos seres humanos, que vivem em tempos e espaços, não são
dadas condições iguais para oportunizar a existência. Apesar de que grupos sociais
freqüentemente utilizam linguagens com peculiaridades, marcando processos
identitários, se não ocorressem especificidades, o impacto das demandas desses
grupos se diluiriam, na retórica universalista conservadora113.
3. Ser culto não é o mesmo que ser ético
Se a ficção nos leva a pensar que precisamos do letramento para expressar
nossos direitos, poderíamos derivar daí a inferência de que fazer parte do mundo
letrado facultaria maiores condições de convivência. Isso não é confirmado pelo
processo histórico. No filme Elefante, de Gus Van Sant (2003), que aborda os
estudantes responsáveis pelo massacre na escola de Columbine, nos Estados Unidos,
somos apresentados à caracterização dos assassinos gradativamente. Além da frieza e
do calculismo, chama a atenção a inclinação de um dos rapazes para o piano. Ele se
dedica longamente a uma sonata de Beethoven114.
Essa associação existia em Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick (1971), em que
o jovem Alex integrava uma disposição para a destruição dos outros com um
encantamento pela música de Beethoven, o que foi explorado no plano de ajuste social
desenvolvido no cárcere115. De acordo com esses filmes, não existe nenhuma garantia
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de que alguém, por ser culto ou letrado, seja moralmente responsável ou eticamente
dedicado ao outro.
No campo da literatura brasileira, Sérgio Sant`anna explorou essa questão de
maneira extraordinária no relato do professor de filosofia que sentia prazer em
estuprar e matar. Construído ambiguamente como investigação jornalística, o conto O
monstro apresenta os argumentos sutis, estratégicos e auto‐afirmativos do
protagonista, interessado em apresentar a sua versão dos fatos, como sendo a mais
legítima. Aquilo que poderia passar como crime brutal se torna, na linguagem do
professor, uma série de episódios articulada por desafios, em que os sentimentos
motivam conhecimento e prazer116.
Podemos elaborar interpretações desse conto, com base em sua polissemia e
na diversidade dos temas nele explorados, em pelo menos duas direções. A primeira,
como desmistificação da imagem estereotipada do intelectual como homem de bem,
apontando para uma conexão funda entre o cálculo destrutivo e o pensamento
complexo. Nesse sentido, trata‐se de um relato que dissocia inteligência e ética, e nos
faz ver o intelecto sendo usado como uma força potencialmente ameaçadora.
A segunda, em perspectiva alegórica, consiste em pensar o professor de
filosofia como imagem associada ao Estado militar no Brasil, no período ditatorial, ou
de modo mais amplo, às instituições modernas de controle disciplinar. Trata‐se de
observar, nesses casos, que a autoridade investida na figura de um intelectual tem
ligação com os princípios de legitimidade da violência institucional. Quem tem o poder
da palavra pode apresentar a versão dos acontecimentos tratada como a mais
plausível, por mais que ela seja apenas uma construção retórica que esvazia e reifica o
outro como objeto de destruição. A moça estuprada não tem oportunidade de
apresentar seu ponto de vista. Sobre o seu direito à vida nada ficamos sabendo, pois o
foco narrativo prioriza o professor.
As vítimas não encontram, em sociedades violentas e repressivas, condições de
enunciação de seu sofrimento. “O verdadeiro estado de sofrimento e dor desses
indivíduos não é partilhado pelos incluídos. Embora existam enquanto força coletiva
(economicamente, utilizados na produção; e politicamente como sujeitos a serem
governados), eles têm pouca voz e poucos meios diretos para mobilizar ou constranger
aqueles que se encontram no topo.” 117
A importância de um texto como O monstro está, entre outros fatores, no fato
de que o foco narrativo é marcado, de modo continuado, pela visibilidade do assassino,
que se vale de recursos complexos de expressão para justificar a si mesmo. Fica
invisível a expressão da vítima – o que ela pensou, sentiu, como foi a dor que viveu. A
entrevista ficcionalizada por Sant`anna, como muito do que ocorre nos meios de
comunicação contemporâneos, remove dos acontecimentos seu impacto traumático.
“O que mais surpreende nesses cenários é a banalidade das mortes. O relato
minudente de cada fato deixa entrever, aqui igualmente, certa gratuidade, como se a
vida fosse energia que brotasse aqui e acolá, despida do valor que lhe atribuímos em
nossa cultura ocidental moderna e, por conseguinte, passível de ser consumida como
bem aprouver a cada um. Daí que, na leitura fria dos processos penais, as mortes não
parecem comover ninguém.” 118
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Se não há incompatibilidade entre apreciar Beethoven e exercitar a violência,
como indicam os protagonistas de O elefante e Laranja Mecânica, é possível supor que
não há incompatibilidade, de modo mais amplo e genérico, entre a formação culta e a
disposição para a destruição. Ao contrário, “Basta dizer que algumas das maiores
violações aos direitos humanos na história moderna foram perpetradas por sociedades
com alto grau de instrução.” 119
Se estar excluído do mundo letrado pode constituir dificuldades de exercitar
direitos sociais, isso não exclui o fato de que participantes do universo das letras
podem eventualmente defender preconceitos e princípios excludentes. Capacidade
intelectual e disposição ética não são características que andem sempre juntas. Em
uma polêmica e enfática afirmação a esse respeito, George Steiner observou que as
universidades podem conviver lado a lado com campos de concentração 120. Sabemos
que campos de extermínio são construídos com reflexões racionais, que amparam a
solidez tecnológica do desenvolvimento bélico. Instrumentos de tortura são criados a
partir da dedicação do intelecto à ciência, à mecânica, à química121. A crítica da razão
instrumental proposta por Theodor Adorno e Max Horkheimer envolve a percepção de
que a razão não é ética em si mesma, de que o intelecto não sustenta em si,
necessariamente, o respeito ao outro122. Causou muito espanto a Georg Lukács que
uma força destrutiva como o nazismo tenha surgido num ambiente tão culto quanto a
Alemanha em que aflorou a República de Weimar. Ele escreveu um longo volume, A
destruição da razão123 , tentando encontrar na história do pensamento as bases para as
idéias de Adolf Hitler. A polêmica intuição do autor sugeria que as violações aos
direitos humanos que hoje atribuímos a campos de extermínio seriam resultantes, em
princípio, de formas de pensar inadequadas, pensamentos complexos calcados em
categorias obtusas e argumentos inválidos.
O campo intelectual é, nesse sentido, um tenso campo de contradições. Nele
podem ser encontradas vozes solidárias aos direitos humanos, interessadas em
encontrar condições para o exercício desses direitos. Podem ser encontradas vozes
apáticas, indiferentes. E há o amplo espaço da intelectualidade conservadora (e
ultraconservadora), interessada em utilizar recursos de inteligência para preservar,
defender e reforçar a exclusão.
4. As histórias não contadas: debates contemporâneos
Tivemos oportunidade de organizar, em 2000, como número de uma revista
acadêmica da Universidade Federal de Santa Maria, um volume sobre literatura,
violência e direitos humanos, reunindo diversos pesquisadores. No título de um dos
ensaios, está uma síntese de muitas das preocupações ali formuladas: “Em busca da
história não contada ou: o que acontece quando o objeto começa a falar?”124 Em larga
medida, o problema das relações entre literatura e direitos humanos tem ligação com
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omissões, lacunas e silenciamentos em discursos institucionais, jurídicos e científicos.
Segmentos sociais excluídos por forças repressoras, muitas vezes, tiveram suas
vivências relatadas por discursos oficiais de modos distorcidos, restritivos ou
manipulados. Grupos reificados pela escravidão, por preconceitos e por violência
institucional, muitas vezes, não tiveram a devida oportunidade de apresentar seus
pontos de vista sobre as transformações históricas. Tratados como objetos do
conhecimento oficial, muitas vezes foram reduzidos a resíduos de si mesmos, tendo
suas vivências ocultadas ou esquecidas, pelas narrativas contada em linguagem
autoritária por governos repressores e instituições disciplinares hostis.
Nesse volume, por exemplo, encontramos indicações de problemas referentes a
abuso policial, pena de morte, menores de rua, repressões por machismo, anti‐
semitismo, racismo, preconceito de orientação sexual, e violência autoritária do Estado
no Brasil, na Argentina e na Alemanha125. Se essas questões dizem respeito a
disciplinas como História, Sociologia e Ciência Política, não há dúvida de que elas
participam do campo dos Estudos Literários.
Ainda que de modo muito breve, portanto sem exaustividade e sem intenção de
totalidade, cabe fazer referência a alguns caminhos em que, na área de literatura, a
reflexão sobre os direitos humanos se faz necessária.
Contemporaneamente, existe uma discussão abrangente sobre o problema do
testemunho. Primo Levi, sobrevivente de campos de concentração; Rigoberta Menchú,
perseguida na Guatemala; Pepetela, pensador do impacto colonial português na África;
Luiz Alberto Mendes, que esteve encarcerado no Brasil; são figuras que têm sido
estudadas como autores de testemunhos. Em seus textos, há uma combinação de
elementos confessionais, referentes à violência histórica, e estruturas narrativas que
remetem a um conhecimento de tradições literárias. Nesses trabalhos, estamos fora de
um campo convencional de mimese, e nos situamos em uma perspectiva em que a
posição de enunciação é decisiva. Os textos falam de processos históricos sob pontos
de vista que os discursos institucionais oficiais não contemplaram. Nesse sentido, as
histórias que não tinham sido contadas têm sido estudadas por pesquisadores de
literatura, de modo a estabelecer paradigmas inovadores em política e ética do
discurso. Para estudar autores como esses, a reivindicação de uma escuta que leve em
conta suas posições históricas de excluídos exige reinvenção de modelos e categorias
no campo da estética e da teoria literária126.
O tema dos preconceitos sociais é fundamental para teóricos ligados ao
multiculturalismo e às teorias do subalterno. Para estes, o cânone literário nacionalista
freqüentemente está associado a interesses conservadores, e a pesquisa literária deve
discutir critérios de trabalho com memória e esquecimento na compreensão das
tradições127. Relativizando os princípios de definição de valor estético, trata‐se de saber
por que certos escritores foram privilegiados pela tradição acadêmica em detrimento
Letras. Santa Maria, 2000. n.16. Publicação do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa
Maria. Dossiê Literatura, violência e direitos humanos.
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de outros128. Alguns grupos de pesquisa, por exemplo, procuram associar cânones e
tradições patriarcais, em diversos contextos geopolíticos. Essa ligação traz à tona o
silenciamento de vozes de escritores que, por diversas razões, incluindo serem
mulheres ou negros, ou escreverem em idiomas pouco favorecidos pelo mercado
capitalista, foram desconsiderados pela crítica acadêmica ou pela imprensa
especializada. Em alguns casos, o debate acadêmico e a militância política se
tangenciam. Na crítica norte‐americana, uma voz conservadora que se manifestou
frontalmente contra esse contato foi a de Harold Bloom129. O debate está aberto, e a
multiplicidade de posicionamentos está distante de um consenso.
A própria noção de literatura está em questão, dentro do debate sobre direitos
humanos. Nesse sentido, é importante o recente artigo de Marcos Piason Natali Além
da literatura. Refletindo sobre o modo como o conceito de literatura está discutido em
um ensaio de Antonio Candido, O direito à literatura, Natali propõe questões
fundamentais, articuladas com discussões contemporâneas sobre direitos humanos.
O ensaio de Antonio Candido equaciona literatura e direitos humanos, e foi
apresentado no âmbito da SBPC, em 1988. Candido escreve, nesse ensaio, que “a
literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em
todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela” 130. Seu
artigo desenvolve a tese de que todos os seres humanos precisam da literatura como
um componente humanizador, que contribui para elementos como “o exercício da
reflexão, a aquisição do saber” e “o senso da beleza” 131. Diz ainda que ela corresponde
a uma “necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a
personalidade” 132 Com base na interpretação deste ensaio, Natali nos leva a refletir
sobre pontos como os seguintes.
A utilização da categoria do universal traz em si a percepção de que os seres
humanos têm traços essenciais, que constituem suas necessidades. Esses traços se
conjugam com valores. No entanto, “o discurso dos direitos humanos precisa
administrar a tensão entre o universalismo de suas propostas, baseadas em um
humanismo liberal, e o reconhecimento, cada vez mais difícil de evitar, da diversidade
cultural do mundo” 133. Essa segunda face, a diversidade cultural, não é compatível com
a idéia de que todos os homens tenham os mesmos interesses e valores. Um conceito
universalista de literatura tem implicações como submeter a parâmetros homogêneos
produções diversificadas. Isso leva a integrar, no discurso crítico e historiográfico,
fenômenos culturais que, originariamente, em suas condições de produção, não foram
construídos de modo a atender expectativas cognitivas ou expressivas idênticas às da
ficção européia canônica. Produções que estão articuladas a diversidades culturais
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profundas, ligadas a formas de religião, conhecimento e expressão distantes do
chamado “cânone ocidental” são então integradas, às vezes à força, à categoria de
“literatura universal”, que funciona como “máquina de tradução”134 do outro ao
mesmo. A necessidade de pensar contemporaneamente nos direitos de sociedades e
grupos excluídos pela violência histórica leva a colocar a pergunta primária – o que
entendemos por literatura – no âmbito do questionamento de paradigmas
civilizatórios. Como Natali observa, celebrar uma identidade universal pode significar
celebrar um processo de imperialismo colonial “empreendido sob ameaça de
morte”135, em que a diversidade cultural foi danificada por numerosos genocídios,
ainda hoje insuficientemente compreendidos.
Observações finais
À luz de Wittgenstein, a dificuldade de admitir a dor do outro como relevante e
as limitações em condições de manifestação de expressar dor apontam para um risco
constante de impasse nos relacionamentos humanos: enquanto a dor do outro não é
reconhecida como idêntica à minha, ela pode não receber a consideração necessária.
Desigualdade social e injustiça na distribuição de direitos andam juntas com
dificuldades de interação, associadas a diferenciações nos modos de emprego de
linguagem.
Se admitimos a hipótese iluminista de que é importante dispor de recursos
linguísticos para a resolução de problemas, não podemos fazer isso ingenuamente.
Temos de imediatamente visualizar um contraponto argumentativo, avaliando que
muitos dos responsáveis pela exclusão e violação de direitos são homens cultos,
dotados de sólida formação escolar e amplo domínio da linguagem. Observamos a
ausência de coincidência entre formação letrada e atitude ética responsável, o que
exige clareza com relação às escolhas de cada um em seu modo de abordar o outro.
Podemos formular, com base nesses elementos, uma hipótese de
encaminhamento concreto, com vistas ao exercício de direitos humanos. Cabe a
elaboração de uma concepção pedagógica de formação do leitor, voltada ao contato
com a literatura na escola e na universidade, que inclua reflexões sobre os aspectos
indicados: relações entre o emprego da linguagem e a interação com o outro, incluindo
aí a dor do outro; diferenciações entre a idéia de ser culto e ser ético; elos entre
mudanças sociais, diversidade cultural e valores literários.
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Muito poucos têm acesso à literatura no país, e mesmo muitos entre estes poucos,
freqüentemente, não adotam a partir da reflexão por ela propiciada uma perspectiva
crítica e responsável de pensamento. Essa situação não é uma fatalidade casual, mas
resultado de um processo histórico violento e conservador, pautado no exercício do
autoritarismo político de modo constante, tanto no âmbito da vida pública como das
relações privadas. Tivemos governos que através da censura determinaram o que
deveríamos ou não ler, sistemas econômicos que mantiveram enormes contingentes
de população distantes dos livros, e pais de família cultos desinteressados em que sua
esposa e seus filhos tivessem acesso às letras. O Brasil tem um histórico de posturas
agressivas com relação ao potencial crítico da literatura. A cooptação de intelectuais
examinada por Sérgio Miceli (MICELI, 2001.) e as articulações profundas entre
violência, poder e literatura são partes de um processo geral de neutralização das
possibilidades renovadoras propiciadas pelos textos.
Escritores como Carlos Drummond de Andrade e Guimarães Rosa tiveram um
enorme impacto na literatura brasileira – conseguiram escrever obras de alta
complexidade, com alto senso de interpretação da realidade brasileira, após
Auschwitz, após a experiência mundial do horror em escala coletiva que evidenciou o
emprego instrumental da razão para a barbárie e a indiferença da política para com a
ética. Drummond e Rosa conseguiram, de dentro do sistema literário, expor as
contradições do ambiente cultural, elaborando formas de linguagem estranhas aos
códigos coloquais e aos ranços da retórica autoritária. Textos como Nosso tempo
(ANDRADE, 1973.) e O mau humor de Wotan (ROSA, 1985.) ultrapassam, por sua
complexidade, em larga escala, as expectativas que de modo geral escolas e cursos de
Letras dedicam às condições de leitura dos textos literários.
O belíssimo conto O mau humor de Wotan é uma obra‐prima subestimada de
Guimarães Rosa. É um dos nossos principais contatos reflexivos com a Segunda Guerra
Mundial, um dos principais pontos de articulação entre a realidade em torno de
Auschwitz e o mal‐estar da civilização brasileira, que cala seus traumas, que olha em
volta, sem a necessária perplexidade, para o passado e o presente de barbárie
responsáveis por sua formação. O silêncio de Wotan pode ser lido alegoricamente
como um silêncio da sociedade brasileira diante de seus traumas constitutivos, para
seguir o raciocínio de Renato Janine Ribeiro sobre o tema (RIBEIRO, 1999.). Nesse
sentido, Wotan é figura exemplar da tragicidade recorrente entre alguns de nossos
principais autores, como observou com perspicácia o crítico português Eduardo
Lourenço. (LOURENÇO, 1999. )
Após Auschwitz, encontramos na literatura brasileira tanto manifestações de que
tudo está bem, retomadas tranqüilas do parnasianismo e do idealismo romântico,
como produções literárias voltadas para o engajamento partidário, apostando de
modo otimista nas possibilidades de mudança social. Além de tudo isso, encontramos
formas literárias calcadas no senso de ambivalência, de paradoxo, que não admitem a
possibilidade de uma configuração formal harmoniosa e/ou realista capaz de dizer o
que fazer com o Brasil. O senso de ambivalência configura um estado de suspensão,
oportuno para expressar a ambigüidade de nossas modernizações conservadoras, tão
bem descritas por Florestan Fernandes (FERNANDES, 1974). Somos a nação em que
mudanças ocorrem nas superfícies da vida política e econômica, mas são
rigorosamente mantidas as bases estruturais do sistema. Essas bases são conflitivas, e
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sua difícil e quase imponderável legibilidade depende de uma exposição ao doloroso
impacto de toda a barbárie que nos constitui.
Imagens malignas estão contidas em O mau humor de Wotan ‐ entre outras, “só
ruínas e o caos da destruição”, “Discursam, pisando na mão de uma criança”, “a terra
mal criada – despejada e monstruosa”. Para o leitor brasileiro, em perspectiva
alegórica, esses registros têm duplo horizonte de leitura. Por um lado, o texto aponta
para a experiência da guerra na Europa, falamos de terras distantes. Por outro, nada
mais próximo de nós do que a encarnação dessas imagens. Muito elas guardam
metonimicamente da formação social brasileira, em suas propriedades problemáticas
e violentas.
Para as perspectivas propostas por teóricos como Susan Suleiman, dedicada às
relações entre literatura e ideologias autoritárias (SULEIMAN, Susan. Authoritarian
fictions. New Jersey: Columbia University Press, 1983. ), e Robert Eaglestone, centrado
em uma crítica pautada pela ética (EAGLESTONE, Robert. Ethical criticism. Edinburgh:
Edinburgh University Press, 1977.), um texto como O mau humor de Wotan ganharia
relevância fundamental no panorama da literatura brasileira. É uma das configurações
formais mais brilhantes que conhecemos sobre o impacto traumático da violência. E
escrever sobre isso é fundamental, em um tempo em que se põe em questão o sentido
do próprio ato de escrever.
Em um ensaio célebre, Theodor Adorno expôs que “escrever um poema após
Auschwitz é um ato bárbaro” (ADORNO,1998.p. 26). Na parte 7 de seus fragmentos
sobre o conceito de história, Walter Benjamin escreveu que “nunca houve um
monumento de cultura que não fosse também um monumento de barbárie”
(BENJAMIN, 1985. p.225). O impacto dessas afirmações leva à exigência de uma
reflexão sobre as relações entre produção cultural e barbárie, que ganharam
complexidade e relevância no século XX.
A primeira afirmação, escrita por Adorno, faz referência ao estatuto da produção
poética em um contexto que não abarca mais condições para o estado contemplativo,
intrinsecamente associado à poesia lírica, em vários autores fundamentais para a
tradição do gênero. Em um tempo de necessidade de permanente alerta, em que as
condições de relacionamento social foram aniquiladas pela guerra, pela
mercantilização e pelo aumento das intervenções violentas dos Estados na vida social,
fazer poesia se constitui uma condição incongruente com o sistema. Permitir‐se a
contemplação passiva após Auschwitz significa, em certa medida, naturalizar o horror
vivido, esquecê‐lo ou trivializá‐lo. A banalização dos atos desumanos praticados nos
campos de concentração é a legitimação necessária para que eles se repitam
constantemente. Para Adorno, como explica na Teoria estética (ADORNO, 1988.), a
melhor poesia sobrevive ainda em autores como Paul Celan, em cuja poética é central
a impossibilidade de falar ou pensar o que ocorreu.
Não há chance de
comunicabilidade em Celan, justamente porque nele há o esforço de testemunho da
Shoah, esforço paradoxal que falha em sua origem pela irrepresentabilidade do
trauma coletivo.
A afirmação de Benjamin cria um efeito de paradoxo similar ao dos poemas de
Celan. A produção cultural expressa a barbárie. Em sua polissemia, própria do estilo
dos aforismos benjaminianos, a frase nos evoca duas linhas de reflexão convergentes.
A primeira consiste em pensar em obras de arte capazes de revelar, pelo viés crítico, a
presença de barbárie em meio à vida ideológica e às relações sociais. Seguindo a linha
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de Celan, teríamos no Brasil, nesse caso, o Drummond de Os ombros suportam o
mundo (ANDRADE, 1973.), o Rosa de Grande sertão: veredas (ROSA, 1978) alguns
outros escritores hábeis em mostrar o sinistro solo em que se constitui a formação
social brasileira. Não é difícil traçar um fio condutor que exponha a constante presença
de imagens de violência, agressões, opressão, preconceitos e violação da ética e dos
direitos humanos, em autores brasileiros. A literatura brasileira do século XX é fértil
nesse campo, e os resultados tiveram qualidades diferenciadas. Quando atingem um
nível profundo e delicadamente imponderável da experiência brasileira, os textos
caem freqüentemente em representações marcadas por ambivalências, paradoxos,
estruturas dualistas que não conseguem forjar uma síntese harmoniosa. É o caso do
Grande sertão, em que tudo é e não é, em que as incertezas se potenciam com o
tempo.
A segunda linha de reflexão evocada é de que, ao instituirmos obras de arte
como um cânone consagrado, estabelecendo critérios de juízo estético independentes
do processo histórico, estamos colaborando com os princípios que geraram a barbárie.
Erigimos monumentos de cultura que sustentam a afirmação da desumanização. Nesse
sentido, lembremos, por exemplo, a naturalidade com que os manuais de ensino
médio continuam repetindo incessantemente as grandes virtudes literárias de José de
Alencar (ALENCAR, José de. Obras completas. Rio de Janeiro: Aguilar, 1959. 4 v.). O
escritor era preconceituoso e escravista. As marcas desses elementos não estão
apenas em suas posições políticas, mas em suas obras. Isso não impediu a
historiografia de posicioná‐lo entre nossos maiores, valorizando seu empenho
nacionalista. Cada vez que um estudante se forma no ensino médio aprendendo as
virtudes de Alencar, e ignorando o quanto em suas estruturas narrativas expressa
posturas preconceituosas e escravistas, mais um passo é dado para corroborar o
conservadorismo rançoso do sistema. Se fosse submetido a uma crítica ética, tal como
propõe Eaglestone, Alencar passaria por uma profunda revisão de valor e de posição
no cânone. Porém, apesar da importância e da constância das evidências, o esforço do
pensamento conservador parece ser mais forte do que o do pensamento crítico;
Alencar, para muitos, continua sendo o mesmo nacionalista imprescindível para nosso
projeto de país, tal como propuseram alguns dos primeiros historiadores da literatura
do país.
A crítica ética tem muito pouco espaço ainda no Brasil, em grande parte pelas
fortes articulações entre autoritarismo e história da literatura. Temos uma história
republicana com heranças sólidas da exploração colonial e do império escravista.
Nunca, a rigor, tivemos uma democracia em seu sentido mais rigoroso. Desde
Florestan Fernandes, passando recentemente por Paulo Sérgio Pinheiro (PINHEIRO,
1991. ), Oscar Vilhena Vieira (VIEIRA, 1991. )e José Antonio Segatto (SEGATTO, 1999.),
entre outros sociólogos, está bem claro que predomina no país a continuidade de
condutas e valores autoritários, independentemente da aparência autoritária ou
democrática do regime em vigor. Nesse sentido, tivemos regimes autoritários
estruturados, o Estado Novo e a Ditadura Militar, mas para aquém e além dos limites
históricos desses períodos, os valores conservadores tiveram enorme presença. Somos
um país em que o autoritarismo é fortemente constitutivo das bases da formação
social. Naturalizamos por essa razão tudo o que deveria nos deixar perplexos –
violência excessiva por parte do Estado, enorme desigualdade social, ausência de
prerrogativas éticas nas condições de convivência social, permanente estado de
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expectativa incerta quanto ao futuro, ausência de condições de escolarização
compatíveis com as necessidades sociais e com as exigências para a formação de
consciência crítica coletiva. Naturalizamos, muitas vezes sem perceber com clareza,
várias formas, algumas amenas e outras trágicas, de barbárie. Florestan Fernandes foi
muito claro quanto aos mecanismos que levam a essa naturalização, dentro das
políticas de modernização conservadora em que fomos constituídos.
George Steiner observou que as universidades podem conviver lado a lado com
campos de concentração (STEINER, , 1991.) Os cientistas responsáveis pela construção
das câmaras de gás em Auschwitz não eram homens incultos. Os políticos de gabinete
que constituíam lideranças nazistas não eram incultos. Pensadores autoritários
brasileiros, que sustentaram intelectualmente as bases de várias das condutas políticas
preconceituosas dos anos 30 no Brasil, como Oliveira Vianna (VIANNA, 1991) e Miguel
Reale (REALE, 1983), eram extremamente cultos e sabiam o que estavam fazendo.
Não existe conexão direta entre formação intelectual em cultura erudita e humanismo.
Apesar de que a literatura é imprescindível para a humanização, nem todos na elite
intelectual que tem acesso a ela estão interessados em valores éticos e solidários. Pelo
contrário, boa parte da elite culta brasileira defende valores conservadores e simpatiza
com princípios e repercussões do pensamento autoritário. O recente livro de Sérgio
Miceli Intelectuais à brasileira trouxe muitos ótimos argumentos confirmando isso com
precisão.
Nesse sentido, cabe perguntar que papel assumiu, com relação às experiências
traumáticas vividas pela sociedade brasileira no século XX, a nossa literatura. Seria
procedente para o nosso caso a proposição de Adorno? Como naturalizamos a
barbárie, teríamos uma reação similar à violência coletiva tal como teve o poeta Paul
Celan?
Para responder essa pergunta, uma tarefa necessária, ainda por realizar, é reler
algumas de nossas obras na perspectiva proposta por Susan Suleiman. Existem alguns
traços formais constantes em nossa produção literária, como a constante retomada de
mitos tradicionais, a tentativa de formulação de identidades unitárias e a estruturação
de formas literárias voltadas para o fortalecimento de traços referentes a segmentos
sócio‐culturais, que expressam pensamento autoritário. A pesquisa de Suleiman abre
muitos horizontes nesse sentido. É possível verificar, na perspectiva teórico‐
metodológica definida por seu trabalho, o quanto há de potencialmente autoritário
em Alencar. Outra linha de reflexão produtiva é a de Robert Eaglestone, que solicita,
para a formulação de juízos críticos, a avaliação das obras em parâmetros éticos,
definindo os graus de responsabilidade dos diversos elementos envolvidos em suas
condições de produção e recepção. Nessa perspectiva, os valores literários não estão
presos às obras, mas são sempre atribuídos de acordo com as perspectivas de
abordagem.
Referenciais como os ensaios teóricos de Theodor Adorno, Walter Benjamin,
George Steiner, Susan Suleiman e Robert Eaglestone podem dar apoio a reflexões
sólidas sobre o papel social da literatura em um país atravessado pela experiência da
barbárie. No entanto, essas reflexões ainda ocorrem eventual e dispersamente. Muitas
dúvidas permanecem sem receber o aprofundamento reflexivo necessário.
Trazendo as repercussões éticas das afirmações de Adorno e Benjamin para o
plano da experiência brasileira, tomemos uma idéia de Renato Janine Ribeiro, a de que
temos traumas constitutivos. Formamos nossa sociedade com dois traumas que
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jamais, coletivamente, pudemos superar – a violência da exploração colonial e o
escravismo. Tomemos também a idéia afim de Karl Erik Scholhammer, de que a
violência é constitutiva de nossa cultura (SCHOLLHAMMER, 2000. ). As conseqüências
desses traumas no campo das Letras são muitas. Somos uma sociedade em que ler
nunca foi condição de possibilidade para a maioria da população e em que, cada vez
mais, cresce o desprestígio da leitura, atendendo interesses políticos conservadores.
Cada vez mais se confirma a tendência diagnosticada por Sérgio Miceli, a cooptação do
meio intelectual por parte dos interesses de mercado determinados pela elite. Cada
vez mais é possível, pela fragilidade de muitas instituições de formação de professores,
dar aula sobre Alencar no ensino médio sem ter a menor ponderação crítica, assim
como dar aulas de literatura sem levar em conta os problemas da realidade presente.
Com o passar do tempo cada vez mais se complica a interpenetração entre vida
literária, valores conservadores e barbárie no país.
O esperado, no entanto, seria o oposto – uma vida literária (incluindo professores,
estudantes, escritores e público leitor em geral) pautada na responsabilidade. Isso
exigiria necessariamente uma determinação em olhar conscientemente para o
passado, para os traumas indicados por Ribeiro e a violência comentada por
Scholhammer. A partir desse olhar consciente, a sociedade poderia definir com
clareza, tendo em conta suas contradições internas, alternativas para além da
preservação dos interesses conservadores e das heranças do autoritarismo. Por
enquanto, a sociedade brasileira, considerada coletivamente, está desprovida de
educação estética forte, e não tem condições suficientes para discutir quais autores e
obras lhe interessam.
É preciso, seguindo Adorno, que Auschwitz não se repita. Uma certa medida do
horror que permitiu a existência de Auschwitz faz parte de nossa formação social. A
história do Brasil conhece numerosos massacres sanguinolentos. Em artigo pouco
conhecido, Censura‐violência, Antonio Candido chama a atenção (CANDIDO, Antonio.
Censura‐violência. In: ___. Recortes. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.), com
base em trabalhos de Edgard Carone, para a série de eventos dolorosos que marca
nosso passado. Para ele, existe uma ligação profunda entre violência social e censura
literária. Com efeito, uma das principais repercussões da naturalização do horror no
Brasil é a trivialidade com que muitos entre nós encaram o fato de muito poucos
controlarem o que a maioria pode ou não ler. Temos a oportunidade de ver
disponibilizado em algumas bibliotecas, ainda que poucas, o livro Ave, palavra de
Guimarães Rosa. Refletir sobre as relações entre literatura e sociedade no Brasil a
partir do texto que abre esse livro, O mau humor de Wotan, é um caminho produtivo
para refazer essas relações, ultrapassando a trivialidade e a naturalização do horror.
A VIOLÊNCIA CONSTITUTIVA E A POLÍTICA DO ESQUECIMENTO

Em um país com um histórico forte de experiências de violência e circulação de
ideologias autoritárias, o debate não se faz com facilidade. De maneiras diretas ou
indiretas, ostensivas ou subliminares, alguns historiadores e críticos da literatura
brasileira expressaram perspectivas ideológicas em acordo com as elites dominantes,
caracterizando o cânone literário de modo coerente com essas perspectivas. Como
expõe Chamberlain, a luta pela inclusão ou exclusão de um autor no cânone brasileiro
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pode ser essencialmente ideológica. Os projetos de revisão historiográfica estão
envolvidos, de algum modo, com convicções estéticas e ideológicas (CHAMBERLAIN:
1993, 17). A discussão acaba envolvendo elementos de base política. Somos levados à
necessidade de compreender por que em nosso cânone “há poucas mulheres, quase
nenhum não‐branco e muito provavelmente escassos membros dos segmentos menos
favorecidos da pirâmide social” (REIS: 1992, 73). A tradição patriarcal e escravista foi
responsável, em sua violência estrutural, pelo estabelecimento de dificuldades para
mulheres, negros e pobres receberem condições concretas para a produção literária,
incluindo acesso à escolarização, respeitabilidade e reconhecimento dentro de
políticas editoriais.
A memória coletiva que a sociedade brasileira elabora para si mesma,
dinamicamente, tem as marcas e as limitações de experiências de opressão. Como
parte substancial de nossa memória coletiva, o cânone literário, que resguarda um
patrimônio cultural identificado como referência de valores estéticos, está ainda, em
grande parte, expressando os interesses da tradição patriarcal.
Dentro do cânone encontramos autores e obras de orientações políticas
diversas. Desde escritores que se expuseram publicamente como favoráveis a
segmentos conservadores, como autores que elaboraram uma resistência ideológica,
com uma postura crítica, contra várias formas de opressão. O cânone literário
brasileiro, tal como se apresenta hoje, em sua forma simplificada, por exemplo, em
manuais do ensino médio, pode ser percebido em duas perspectivas. A primeira
consiste em que ele atende interesses das elites brasileiras, historicamente
construídos em acordo com seus projetos, sustentados ideologicamente por princípios
que remetem constantemente à tradição patriarcal e a ideologias autoritárias. A
segunda consiste em que ele expressa o caráter agônico da experiência de violência
brasileira, pelas marcas traumáticas do passado colonial, do sistema escravocrata e
dos regimes ditatoriais.
Existe um conto de Guimarães Rosa, incluído na edição de Ave palavra, com o
nome de O mau humor de Wotan (ROSA: 1985). Embora Rosa seja um autor ao qual já
foi dedicada vasta fortuna crítica, esse conto permanece quase remoto. Entre muitos
casos que poderiam ser tomados como exemplificação, este conto vale a lembrança.
Os manuais de história da literatura que circulam no ensino médio e no ensino
superior preferem fazer referência a outros textos do autor. Entre as categorias
utilizadas para falar de Rosa, uma das mais comuns é o regionalismo. Guimarães Rosa
seria um renovador do regionalismo, sendo seu valor vinculado à originalidade de sua
renovação. O conto mencionado foge a esse tipo de classificação. Ele não se passa no
interior do Brasil, mas na Alemanha. As referências temporais aproximam o enredo da
experiência da Segunda Guerra Mundial. O protagonista se chama Hans‐Helmut.
Lido hoje, esse conto remete a um ensaio de Walter Benjamin, escrito em 1933,
Experiência e pobreza. Fazendo referência aos combatentes da Primeira Guerra
Mundial, o pensador alemão afirma que eles “tinham voltado silenciosos do campo de
batalha” (BENJAMIN: 1985, 115). O impacto da guerra, terrível e intenso, tornou os
homens menos capazes de intercambiar experiências. A desumanização atingiu o
cerne da capacidade de narrar. A estória de Hans‐Helmut, similarmente, é a de um
homem que vai ao campo de batalha, e ao retornar, não consegue falar sobre o que
viveu, se torna homem de “nenhum relato” (ROSA: 1985, 13).
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Para além das referências nacionais, o fato de Guimarães Rosa situar seu conto
em ambiente europeu não afasta a possibilidade de que o Brasil esteja sendo referido.
Pelo contrário. Trata‐se de uma estratégia literária utilizada por escritores que
criticavam o nazismo, como pesquisou Elcio Loureiro Cornelsen (CORNELSEN: 2001).
Levando ao campo conotativo as referências elaboradas, podemos encontrar em O
mau humor de Wotan pistas de uma barbárie que ocorreu em terras brasileiras. A
nosso modo, éramos também um “mundo de altos monstros” (ROSA: 1985, 18).
Trata‐se de uma estória sobre a impossibilidade de expressar acontecimentos,
em razão de seu teor traumático. Mais ainda, trata‐se de uma estória em que, em
sutilezas e pequenas nuances, a violência aparece com dupla implicação: atinge a
constituição do sujeito, as condições de auto‐sustentação de Hans‐Helmut, e assume
uma dimensão política, coletiva, traçada entre “ruínas e o caos da destruição” (idem,
17).
O fato de este conto ser pouco estudado pode ter muitos fatores e muitas
explicações. Entre esses fatores, há um a que cabe dar atenção. De modo geral, se
lermos os comentários sobre os escritores apontados nos manuais de literatura em
circulação atualmente, pautados na periodização, com poucas exceções, a abordagem
dada afasta sistematicamente a percepção de que escritores e obras estejam
interagindo com uma realidade histórica conflitiva. Chegamos há tempos no ponto em
que, no caso de Os Sertões, interessa mais aos manuais, como pode se ver pelos
índices e esquemas didáticos, a classificação no período “pré‐modernismo”, do que a
interpretação de sua configuração da guerra. Com heranças do idealismo romântico, e
freqüentemente da concepção positivista de história, os manuais nos expõem um
cânone que parece ter surgido de um mundo ordenado e composto de sutis
delicadezas. A literatura árcade substitui a barroca, e é sucedida pela romântica, e
assim por diante, dentro de uma perspectiva que faz prevalecer uma suposta
autonomia das obras de arte, com relação à necessidade de contextualização,
constantemente subestimada.
Um dos fatores para que o conto O mau humor de Wotan seja pouco conhecido
é a sua intensa e fragmentada revelação (iluminação profana, para falar com
Benjamin) do absoluto horror da experiência histórica, da desproporção entre o grau
de barbárie e as medidas humanas de entendimento e tolerância. As estratégias
didáticas dos manuais de literatura, que acomodam Guimarães Rosa em categorias
como “regionalismo”, são insuficientes para explicar de quê, como e para quem esse
conto está falando. Longe das noções idealistas do belo, aqui encontramos marcas do
que Márcio Seligmann‐Silva descreve como o “abjeto”, imagem do “inominável e sem‐
limites”. Um grau de horror que ultrapassa as convenções da representação e
constitui, como parâmetro de referência da verdade, o trauma. (SELIGMANN‐SILVA:
1999, 132‐5).
Se o cânone literário brasileiro, em suas configurações escolares e acadêmicas
mais conhecidas, estabelecesse como pressuposto o impacto traumático das
experiências de barbárie brasileiras, é possível que uma série de valores éticos e
estéticos fossem discutidos em nova perspectiva. O modelo de periodização, pensando
as obras prioritariamente em termos estilísticos padronizados, sendo pautado no
idealismo romântico ou no positivismo, mantém o ambiente ideológico estabilizado.
Em um país que no século XX passou por duas longas ditaduras, e ainda hoje
sofre com as heranças da tradição patriarcal e dos regimes autoritários, a aspiração de
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uma abordagem da literatura voltada para a ética e os direitos humanos depende
essencialmente de uma política da memória literária. O que deve ser lembrado, o que
deve ser lido? O que tem valor, o que é literariamente importante? Um texto como O
mau humor de Wotan, ao apontar formal e tematicamente para o impacto traumático
da violência, seria de enorme importância.
A noção de política do esquecimento, pensada dentro da História da Literatura,
ajuda a dar visibilidade ao fator político envolvido nos processos de escolha e
julgamento estético de autores e obras. Um historiador da literatura define
hierarquias, organiza conjuntos em torno de referenciais, e realiza sempre, ao
selecionar, exclusões. A sustentação do cânone funciona como uma política da
memória, apontando para o que deve ser lido e lembrado, de acordo com intelectuais
a quem é atribuída a autoridade para escolher. Um historiador da literatura respeitado
forma opiniões, estabelece padrões de gosto e, ao definir o que deve ser lembrado,
compõe uma pauta para a memória social. Seus critérios de valor influenciarão os
critérios de outros.
A memória de uma sociedade, entendida como memória coletiva, deve ser
permanentemente posta em debate. Ela não pode ser concebida como totalidade
fechada, mas como dinâmica aberta. Aos regimes autoritários interessa focar o
passado como totalidade fechada, freqüentemente como mistificação unificadora, de
modo a controlar as imagens das identidades coletivas. Para a convivência
democrática, ocorre o oposto. O passado é constantemente reinterpretado, em um
trabalho sempre incompleto. A memória coletiva não é “depósito fixo de significações
inativas”, consenso estabelecido à força, mas resultado de constantes reescritas de
“hipóteses e conjecturas”. A memória em movimento “não se dá nunca por vencida”
(RICHARD, in MIRANDA: 1999: 322‐3).
No século XX, o Brasil vivenciou duas experiências históricas caracterizadas
oficialmente como regimes autoritários: o Estado Novo, liderado por Getúlio Vargas, e
a ditadura comandada pelo governo militar a partir da década de 60, até o início dos
anos 80. Sociólogos contemporâneos têm procurado avaliar o impacto e as heranças
desses regimes autoritários. Embora tenhamos formalmente deixado os regimes
ditatoriais, uma série de condutas, correntes ideológicas, padrões comportamentais e
valores morais consolidados dentro desses regimes se desdobraram e difundiram,
atingindo a sociedade brasileira até o momento presente. Ocorreram mudanças, mas
estas não são suficientes para eliminar as fantasmagorias e seus resíduos, que
constantemente reaparecem.
Algumas de nossas mais marcantes obras de arte estão diretamente articuladas
com as condições de circulação e impacto da violência. Isso inclui O Navio Negreiro e
Os Sertões, e também obras em que a violência aparece não diretamente, mas através
de resíduos, marcas, cobrando perplexidade. Se consideramos a História da Literatura
Brasileira como uma parte fundamental da memória coletiva de nossa sociedade,
temos de avaliar com clareza a presença e a relevância das representações da
violência.
É necessário registrar, neste ponto, a enorme tensão que se encontra na base
dessa articulação. As culturas estabelecem modalidades e limites para as
representações da violência, que estão ligadas a seus processos históricos e seus
valores estéticos dominantes.
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Como bem explicaram Veena Das e Arthur Kleiman, representar a violência de
modo consistente, em linguagem articulada, não é tarefa fácil. De modo geral, a
civilização ocidental procurou, de modo ambivalente, enquanto sustentava e
incentivava práticas da violência, criar condições para o silenciamento a respeito de
seus agentes. Uma testemunha de um crime violento pode preferir ficar calada a
relatar o que viu, por se sentir de algum modo ameaçada. Uma vítima de agressão
pode evitar relatar aos outros sua expressão, por não ter segurança quanto às suas
reações. (in DAS et alii: 2000, p.1‐18).
Nelly Richard explica que, em uma condição como a da experiência da pós‐
ditadura, a memória individual e coletiva se amarra “às figuras da ausência, da perda,
da supressão, do desaparecimento”. O estado de incerteza deixado pelos rastros de
violência é incorporado pela produção cultural, cuja historicidade é posta em presença
por uma “luta de sentidos”, uma “tarefa de ter que reinventar linguagens e sintaxes,
como sobrevivência à catástrofe ditatorial, que submergiu corpos e experiências na
violência desintegradora dos múltiplos choques e explosões de identidade” (RICHARD:
2002, 79‐80).
A condição pós‐traumática coletiva exige, nesse sentido, uma reelaboração das
formas de expressão, das concepções de emprego da linguagem. Se a expressão não
for recriada, ela permanecerá ideologicamente marcada pelos parâmetros expressivos
associados ao emprego da violência pelo poder dominante. Apresentar uma posição
crítica depende de ir até o âmago do problema. Como falar, tendo sido removida pelo
autoritarismo a possibilidade de confiar nas regras de sociabilidade e, com elas, nas
regras de comunicação e uso da linguagem. Como representar a memória da violência
e da dor em grau extremo, a perda irreparável, a degradação das condições de
experiência digna. Lapsos, suspensões de sentido, elipses, expressões fragmentárias
ocupam o espaço da representação da destruição.
Um escritor pode trabalhar para o mercado, elaborar ficcionalmente a violência
como espetáculo banal, e com isso reduzi‐la a uma caricatura, ou pode confrontar
seriamente o problema de sua representação estética. Nesse caso, deverá romper com
a longa tradição que nos marca, que prefere associar o belo artístico à experiência da
afirmação do bem e a valores positivos, a encarar o mal em toda a sua presença. Uma
das formulações mais acabadas dessa concepção estética está em A relação entre as
artes figurativas e a natureza, de Friedrich Schelling, de 1807.
Há algum tempo a comunidade acadêmica vem debatendo, por várias
perspectivas, o cânone no Brasil. Desse problema, resgatamos um aspecto – o
problema dos critérios de valor. Quem determina qual obra literária merece estar no
cânone? Dizendo de outro modo, qual a voz que tem legitimidade para dizer o que
deve ser lido, consagrado e lembrado? Essa discussão tem vários desdobramentos
práticos e concretos que atingem a população escolar. Que livros devem ser lidos no
ensino fundamental e médio, e como devem ser lidos? Que leituras são capazes de
respaldar uma formação de cidadania? Como encarar as regras do mercado e suas
imposições? Entre a idéia de que existam valores absolutos para o cânone, associada à
concepção tradicional de uma qualidade estética inerente às obras, e a relativização
dos valores, que levaria em extremo a cada leitor dispor de seus próprios critérios, a
comunidade acadêmica tem procurado pontos de equilíbrio para examinar a questão.
Seguindo raciocínios propostos por Pierre Bourdieu e Randal Johnson a respeito
das relações entre o campo intelectual e o poder político, podemos verificar que existe
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uma forte necessidade de discutir, no Brasil, as ligações profundas entre cânone e
história política. Essa verificação deve ter sempre cautela para evitar dois extremos. O
primeiro é abordar os problemas literários como políticos, sem considerar os
componentes estéticos. O segundo é o seu inverso – acreditar que os textos literários
são autônomos, e independem de condições concretas de produção e recepção. Para
buscar um equilíbrio razoável, é necessário ponderar os elementos articulados, sem
determinismo. Uma obra literária, dependendo da postura intelectual de seu autor, de
suas condições de produção e circulação, e das características de seu público, pode
fazer coro ao pensamento dominante ou tomar uma atitude crítica; pode ser
conservador ou demonstrar indignação; pode atribuir a si um papel social ou cumprir
exigências de mercado. Considerando esses fatores, pode ser mais lido e lembrado, ou
mais esquecido. Pode ser incluído no patrimônio cultural de uma memória coletiva, ou
ser abandonado no vácuo.
Um escritor conservador pode, como demonstrou Susan Suleiman, redigir um
texto autoritário, que defenda a desigualdade, a exclusão social ou o extermínio, e
encontrar uma elite letrada interessada no teor ideológico de seu trabalho, e ser
incorporado ao cânone de seu país (SULEIMAN: 1983). Isso vai depender de como a
sociedade define a quem atribuir autoridade de juízo estético
No caso do Brasil, o estabelecimento dessas possibilidades de transformação é
dificultado, não apenas pela interiorização de ideologias autoritárias e de ações
repressoras, mas também pelo cruzamento de produção cultural e capitalismo. Vários
artigos do livro Valores abordam esse assunto; dentre eles, encontramos um texto de
Annateresa Fabris, em que a autora articula a discussão de parâmetros estéticos com
as exigências do mercado. Contraditoriamente, a produção cultural pode se colocar
criticamente contra os efeitos perversos do capitalismo, e ao mesmo tempo estar
submetida a regras de mercado para ser acessível ao público. Essa contradição abala o
princípio da originalidade estética, e suscita uma “metamorfose constante de
princípios de exceção, que se transformam em estereótipos e que são abandonados no
momento de sua banalização em prol de outras novidades” (FABRIS, in MARQUES &
VIANA, orgs: 2002, 113). A difusão dispersiva e insistente dos interesses do mercado,
ao firmar as “listas dos mais vendidos” um referencial de valor, dificulta imensamente,
no âmbito escolar e universitário, a formação de um debate crítico sério e sistemático
sobre valores estéticos. O impacto da indústria cultural dilui diferenças objetivas entre
obras, banaliza e simplifica experiências sociais complexas, e converte em critério de
valor quantitativo econômico o que deveria ser um valor qualitativo.
Como explica Arthur G. Neal, a importância atribuída aos dados do passado não
é evidente por si mesma; eles devem ser interpretados, receber credibilidade, e ser
examinados dentro de perspectivas que confiram a eles pertinência para
preocupações do presente (NEAL:, 1988: 202). É necessário levar em conta esses
elementos para que a narração de nossa História, e também de nossa História da
Literatura, possa corresponder à expressão de interesses sociais.
Os projetos estéticos nacionalistas do século XIX, voltados para a valorização de
elementos de paisagem, para a idealização da terra e para o mascaramento da
barbárie, estiveram articulados com interesses políticos do Império. O nacionalismo do
Estado Novo, pautado no emprego conservador da concepção getulista de líder de
massas, procurou fazer com que as idéias autoritárias passassem por democráticas,
por linhas discursivas retorcidas e conservadoras, como as do pensamento de Miguel
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Reale. Os projetos fortes de nacionalismo no Brasil estiveram associados ao
ocultamento do impacto da violência estrutural do sistema. Esse ocultamento fazia
com que a experiência traumática passasse por natural, como ocorreu nos casos da
escravidão imperial e da política legislativa e militar, no Estado Novo. Quanto mais
visibilidade pudermos dar à violência traumática das experiências brasileiras, mais
distantes estaremos da viabilidade de idealizar uma identidade nacional totalizante,
não conflitiva e fechada em si mesma. A essa idéia acrescentamos uma reflexão de
Francisco Foot Hardman: “os pontos extremos apontam para a crise de todas as
identidades nacionais, dentro e fora dos marcos de uma pretensa ´cultura brasileira`
coesa e unitária. E, ao mesmo tempo, de todas as identidades pessoais e coletivas
fundadas em ´sujeitos históricos`, e em ´projetos` estéticos e sociais” (HARDMAN:
1998, 21).
Uma sociedade contraditória, conflitiva, em que a maioria das pessoas não
chega aos bancos universitários, tem muita dificuldade de elaborar seu próprio
passado. Circulam entre nós mascaramentos ideológicos, formulações míticas,
idealizações de grandes líderes, reverências a leis e instituições. A maior parte da
população não dispõe dos conhecimentos e métodos necessários para avaliar as
relações entre sua miséria social e econômica, a formação histórica do país e os atos
dos grupos em liderança. Como já foi demonstrado por sociólogos e historiadores, as
elites brasileiras no século XX tiveram constantemente, em seus projetos de
modernização, a atitude de evitar a transformação das estruturas de poder, mantendo
privilégios à custa da maior parte da sociedade brasileira. Nesse campo, a função dos
intelectuais é polêmica. Muitos deles, como mostrou Sérgio Miceli, foram cooptados
pelas elites para preservar a sustentação do sistema desigual. Outros, tomando uma
atitude de resistência, são marginalizados ou impedidos de atuar.
Nesse sentido, é muito importante a reflexão de Neal sobre a memória coletiva.
Sendo esta uma construção histórica, observa o autor, cada membro da sociedade é
parte ativa no processo de consolidação das representações coletivas do passado.
Como vozes a cuja expressão é atribuída autoridade, os intelectuais podem ter,
freqüentemente, um papel decisório nas delimitações dos critérios de legitimidade
dessas representações. É nos livros de história que crianças, nos bancos escolares,
terão suas primeiras imagens da formação social. Dependendo do livro, do professor,
da abordagem dada, certas imagens do passado serão consideradas legítimas,
excluindo outras.
Uma situação complexa é proposta aos professores de literatura, em todos os
níveis de ensino. Na perspectiva dada, quando um professor estabelece para seus
alunos quais autores e livros devem ser lidos, necessariamente exclui de seu campo de
trabalho um conjunto de obras. Quando essa exclusão ocorre, podem ser explicitados
critérios seletivos, ou a exclusão pode passar desapercebida por seus estudantes. Em
vários casos, o professor não define critérios próprios, apenas acata exigências
institucionais (indicando livros citados em manuais didáticos convencionais, ou livros
exigidos para exames vestibulares). A mistificação do cânone motiva a reprodução de
valores, entre professores e estudantes. Se não discute critérios, o sistema de ensino
se repete.
Além dos critérios de seleção e exclusão, em razão dos quais são definidos os
autores e obras que devem participar do cânone, importa considerar aqui a própria
lógica de elaboração do cânone. Nossa História da Literatura aderiu, desde sua origem,
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a categorias européias de História da Arte, que motivaram a classificação de autores
em períodos literários, ou estilos de época. O esforço de aproximar o cânone brasileiro
do cânone ocidental, através dessa adesão, custou ao patrimônio cultural uma série de
reduções e simplificações. Em alguns casos, foram feitos malabarismos conceituais
para acomodar a produção brasileira em categorias de periodização.
As ações da política do esquecimento muitas vezes são calculadas. Lideranças
governamentais, ao traçarem políticas educacionais e culturais, definem em longo
alcance coletivo certas limitações para a possibilidade de ampliar e rever a memória
coletiva. A documentação de Gustavo Capanema, no Estado Novo, é matéria farta para
exemplificar isso. As políticas de pesquisa implementadas na ditadura militar também
têm expressão nesse campo.
Paulo Sérgio Pinheiro, José Antonio Segatto, Oscar Vilhena Vieira, Emílio
Dellasoppa, José Vicente Tavares dos Santos e Cláudia Tirelli elaboraram estudos sobre
a formação social brasileira em que ressaltam a presença constante de elementos de
autoritarismo. Nesta parte do artigo, é feita a transcrição de alguns trechos
fundamentais de suas reflexões, procurando encontrar entre eles uma articulação. A
leitura desses trabalhos leva à percepção de que as práticas autoritárias, associadas à
violência e ao reforço das desigualdades sociais, são matéria básica de nossa
constituição social.
Entendemos o conceito de autoritarismo, para efeito deste trabalho, do
seguinte modo. O autoritarismo é uma caracterização de um regime político em que
existe um controle da sociedade por parte do Estado, que manipula as formas de
participação política e restringe a possibilidade de mobilização social. Nesse quadro,
existe interesse político na cooptação dos intelectuais; a administração pública é
apresentada como um bem em si mesmo, ao servir ao interesse do Estado; o setor
militar desempenha um papel decisivo na manutenção da ordem. Em formas
extremas, como o totalitarismo, o regime autoritário institui um partido único e
reprime com rigor
manifestações de contrariedade (SCHWARTZMAN: 1988;
LAMOUNIER: 1981).
A modernização no Brasil trouxe mudanças próprias do sistema capitalista,
promoveu o desenvolvimento das cidades e alterou as estratégias de obtenção de
renda. No entanto, ela ocorreu dentro de uma política de elites, dotada de lógica de
dominação, constituída na política oligárquica, e herdeira da exploração colonial. A
reificação crescente das classes de baixa renda, no mundo do mercado, foi
acompanhada de uma desumanização no plano dos conflitos entre indivíduo e Estado,
estando o indivíduo em posição de fragilidade diante das práticas autoritárias do
aparelho estatal. Entre a violência da criminalidade, associada à desigualdade social, e
a violência institucional, exercitada pelo poder público, a população brasileira
acompanhou o processo de modernização do país com incerteza e ansiedade, sendo
submetida a várias formas de manipulação ideológica, em nome do bem da ordem
social.
De acordo com Paulo Sérgio Pinheiro,
“Um dos traços da especificidade do caso brasileiro é a
extraordinária longevidade da cultura e das práticas
autoritárias, independentemente, como já dissemos, da
transformação do regime político ou da complexidade crescente
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do passado. (...) Gerard Lebrun mostrou que nunca houve aqui
uma ruptura com o antigo regime: o absolutismo colonial se
transformou simplesmente no absolutismo das elites. E
sobreviveu à abolição da escravatura uma total assimetria
entre dominador e dominado: ‘A ordem civil se transforma, mas
de modo tão desigual, desarticulado e ambíguo que o ‘patrão’
conserva muito de ‘senhor’ em sua condição de cidadão, e o
trabalhador (livre ou semi‐livre...) é um cidadão de categoria
tão ínfima que possui algo de ‘escravo’ em potencial e muito
pouco de cidadão’ (...) O caso do Brasil mostra que o
autoritarismo e o arbítrio podem persistir apesar da abertura
democrática, das eleições e da reforma constitucional. A tortura
sistematicamente administrada persiste nas delegacias de
polícia em todo o país (...)” (PINHEIRO: 1991, 52‐3)
As práticas autoritárias teriam origem no passado colonial e imperial, havendo
continuidade no período republicano, em que ocorre a modernização capitalista.
Nesse sentido, cabe lembrar Oscar Vilhena Vieira:
A modernização econômica, diferentemente do que se
esperava, não foi capaz de alterar essa situação e produzir um
Estado de modelo liberal, protetor de direitos (Faoro, 1989).
Como nota Florestan Fernandes, em A revolução burguesa no
Brasil, o padrão de dominação de cada um dos períodos da
história brasileira não foi suprimido quando do florescimento de
uma nova ordem econômica dominante. Pelo contrário, os
padrões de dominação dos períodos anteriores foram sempre
absorvidos pela elite insurgente que em hipótese alguma
eliminou a precedente; havendo o que se poderia denominar
uma conciliação entre a velha e a nova elite, para que fosse
possível a convivência de dois modelos econômicos sem a
necessidade de destruição do antigo padrão de dominação.
Esse caráter conciliatório das elites brasileiras, descrito por
Michel Debrun (Debrun, 1983), aponta um importante caminho
na compreensão da manutenção do enorme hiato existente
entre as classes, na esfera econômica ou política, e
conseqüentemente entre direito e realidade material do poder.
Sob esse signo da conciliação e do patrimonialismo, perdura um
Estado que mantém relações ambíguas com a sociedade:
autoritário e violento para com a grande maioria da população;
dócil e transigente aos interesses das elites” (VIEIRA: 1991, 90)

Em reflexão afim à de Pinheiro, Vieira propõe a continuidade das práticas
políticas de elites no Brasil em termos de uma dinâmica de alianças. Os processos de
transformação social, nesse sentido, são epidérmicos e acabam conservando
estruturas. A lógica de exercício de práticas autoritárias no país permanece, estando
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presente mesmo em contextos considerados democráticos. Para compreender a
permanência dessas práticas, é preciso considerar a vida social em perspectiva
cotidiana, em que encontramos os “microdespotismos”, práticas autoritárias exercidas
em relações sociais públicas e privadas.
“ Tudo indica que os governos autoritários foram tão bem
sucedidos, por um período tão largo, ao simplesmente
exacerbarem, com sustentação social, certos elementos
autoritários presentes na cultura política do Brasil (...) Para se
compreender os percursos através dos quais o autoritarismo
socialmente implantado é engendrado – desde aquelas
longínquas origens históricas – e se reproduz, é essencial
reconstituir a rede de microdespotismos nos mais variados
contextos sociais: violência familiar, discriminação racial,
violência contra a mulher e a criança, justiceiros, linchamentos”
(PINHEIRO: 1991, 55‐6)
Como Pinheiro, Segatto traça uma linha de continuidade que contempla o
conjunto de nossa formação, incluindo a experiência colonial, o império escravista e o
período republicano. Essa continuidade é sustentada pela presença firme do exercício
do autoritarismo, em variadas formas, na vida política.
Esse exercício é articulado, segundo Segatto, pela aliança entre o Estado e a
classe dominante. Durante o período colonial, o governo de Portugal desenvolveu a
política exploratória responsável pela dizimação de tribos nativas. A escravidão
representou um exercício sistemático e calculado de coerção pela violência, sendo o
governo brasileiro sustentado, durante o império, por essa coerção. No período
republicano, tivemos no Estado Novo e na ditadura militar recente períodos de intensa
intervenção da política autoritária na vida social. Para dizer de maneira breve, de
modo geral, de acordo com Segatto, a política de orientação autoritária tem um papel
importante na definição de nossas relações sociais.
"Há um certo consenso na historiografia segundo o qual o
processo histórico brasileiro caracterizou‐se por ter sido
marcadamente excludente e autoritário. (...) O Estado no Brasil,
independentemente das formas e composições que assumiu nos
diferentes momentos e períodos (Monarquia e República;
imperial, oligárquico, corporativo, ditatorial, etc) tem ao longo
da história uma característica essencial comum: de se impor
autoritariamente sobre a sociedade civil. (...) Um processo
histórico marcado pela ausência de mudanças bruscas e
radicais nas formas de dominação política e de acumulação de
capital, ou melhor, pela ausência de transformações
revolucionárias que envolvessem o conjunto da sociedade
nacional, mas é, ao contrário, assinalado pela conciliação entre
frações ou grupos da classe dominante, por meio de reformas
"pelo alto", excluindo das decisões políticas a grande massa da
população. (...) a classe dominante sempre procurou rearticular
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e reorganizar as formas de dominação política e acumulação de
capital para fazer frente aos crescentes antagonismos e
contradições sociais que se acumulavam, como, também, para
impedir que as classes subalternas subvertessem a ordem
vigente e, ainda, para truncar sua participação no processo
político." (SEGATTO: 1999, p.201‐2 e 214)

É oportuno referir neste ponto ao ensaio de Antonio Candido, de 1979, intitulado
“Censura‐violência”. Nele, Candido mostra sua forte preocupação com a violência
social, seu respeito pelo levantamento feito pelo historiador Edgard Carone da
“sucessão ininterrupta de ferocidade, numa cadeia de chacinas, conflitos
sanguinolentos, intervenções armadas cheias de selvageria” que encontramos em
nossa formação social (CANDIDO, p.205), e que nos afasta da imagem de “um Brasil
pacífico por natureza, cordato e generoso” (idem, p.204).
Emilio E. Dellasoppa elabora uma articulação entre autoritarismo e violência no
Brasil, a partir de estudos de Guillermo O`Donnell. O autor relaciona a persistência do
autoritarismo no país e a ampla difusão da violência no corpo social.
A magnitude do autoritarismo socialmente implantado no
Brasil assume características tais que para O`Donnell de alguma
maneira impermeabiliza o estado autoritário contra os embates
dos (pequenos) grupos que o enfrentavam desde o projeto da
revolução ou da simples contestação (...) para O`Donnell a
violência aparece no tecido da sociedade brasileira com
características protopolíticas, expressão multifacetada de uma
ordem imposta nas favelas, na pobreza, no desemprego, na
inexistência ou descumprimento dos direitos trabalhistas (...)
(DELLASOPPA: 1991, 81)
Uma contribuição importante em sentido semelhante é dada por José Vicente
Tavares dos Santos e Cláudia Tirelli, que articulam autoritarismo e violência ao
problema da cidadania no país:
A explicação histórica para a impossibilidade de se estabelecer
na sociedade brasileira a cidadania plena pode ser buscada na
herança social, marcada pela extrema hierarquização social e
por um forte autoritarismo de Estado, elementos ainda hoje
influentes na desincompatibilização entre o poder político e a
participação social. Como conseqüência, persistiria no Brasil
uma organização hierárquica da sociedade, tolhendo a
igualdade de tratamento dos indivíduos no plano legal e
reinvindicatório, e um autoritarismo, que reprime as
manifestações das classes subalternas por vê‐las como um risco
para a ordem pública. Essa situação indica que estão em vigor
mecanismos os mais discriminatórios de hierarquização, sem
que haja reciprocidade. A violência entraria como o recurso
eficaz para assegurar a hierarquização presente na sociedade
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brasileira, na falta de uma outra base consensual. (SANTOS &
TIRELLI: 1999, 115)
As opiniões de Pinheiro e Segatto, somadas às idéias de Regina Célia Pedroso
(PEDROSO: 1999), nos levam a crer que, para além dos períodos explicitamente
caracterizados por políticas autoritárias, encontramos um processo histórico, em seu
conjunto, marcado pelo autoritarismo. Isso significa que, ao examinarmos um período
tido como mais democrático – os anos 50, ou a atualidade, por exemplo – sabemos
que sua sustentação depende da força de algumas instituições cuja consolidação
ocorreu em regimes autoritários, ou à custa de repressão.
O tema foi desenvolvido de maneira brilhante por Paulo Sérgio Pinheiro, em
“Autoritarismo e transição”. Examinando as conseqüências dos regimes autoritários no
Brasil no século XX, Pinheiro explica que, após seu término, o governo autoritário deixa
como legado “resíduos autoritários (...) no nível ideológico e no nível das práticas (...)
podemos ter mudanças no quadro político institucional sem que a cultura política, por
exemplo, seja afetada. No âmbito da cultura e da ideologia o movimento de
reprodução dos elementos do legado limita as possibilidades de transformação”
(PINHEIRO: 1991, 47)
É importante, para compreender especificamente a atualidade, a observação de
que “os 15 anos da ditadura Vargas foram decisivos para a consolidação de um padrão
autoritário de interação entre o Estado e a sociedade que persiste de certa forma
ainda hoje” (REIS: 1998, 194). Em um sentido mais abrangente, nosso passado colonial,
escravista, patriarcal, calcado em ações de repressão e violência é o solo
sanguinolento em que construímos nossa glória.
Com base em reflexões conceituais sobre História da Escola de Frankfurt, em
oposição aos modelos positivistas comuns no país, cabe procurar caminhos de
interpretação da formação social brasileira que consigam ultrapassar as distorções
criadas pelos idealismos ufanistas, e pelas linearidades ideologicamente construídas
com fins conservadores. Como estabelecemos a literatura brasileira moderna como
horizonte, apontando em sua constituição a interiorização de conflitos existentes na
realidade externa, se faz necessária a definição de parâmetros de análise para mediar
essa conexão.
Na medida em que avaliamos o papel preponderante do autoritarismo e da
violência na formação histórica brasileira, somos levados a questionar a sua
importância para as concepções estéticas e literárias surgidas em nossa cultura. A
experiência crua do passado violento e autoritário, incluindo os massacres da
inquisição, o escravismo exploratório, a repressão patriarcal, constitui uma série de
traumas, em sentido social. Sua constância e complexidade nos coloca, com certeza,
diante da perspectiva da realidade como catástrofe, de história como ruína. A
argumentação de Renato Janine Ribeiro sustenta a interpretação da história do Brasil
com ênfase em seu componente traumático.
O Brasil, já o comentei em outro lugar, pode ser dito um país
traumatizado. Ele jamais ajustou contas com duas dores
terríveis, obscenas, a da colonização e a da escravatura. A
condição colonial significou viver na mais franca heteronomia,
sem o autogoverno que nas partes inglesas do continente então
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se praticava, e na mais decidida ignorância, sem o ensino
universitário, que nas regiões hispânicas da América se
ministrava, e tudo isso como uma terra destinada ao
esgotamento de sua natureza mineral: sofreu, pois a predação
do invasor português. Já a escravatura desdobrou ou completou
a obra da colonização: o fisicídio, se assim podemos chamar o
assassinato da natureza, e a heteronomia colonial exigiram
também que o trabalho fosse praticado sob o modo do
esgotamento e da destituição, no caso, do negro africano. Ora,
nosso problema não é apenas que cenas primitivas como estas
se tenham produzido, e reiterado, ao longo de nossa história; é
que elas nunca tenham sido realmente elaboradas e extirpadas
de nosso caráter. Daí que se repitam, compulsivamente, até
hoje. (RIBEIRO: 1999, 11)
Seguindo Theodor Adorno, sabemos que antagonismos da realidade se
apresentam em obras de arte como antagonismos formais. Elementos como
hibridismo de gêneros, relativização da verdade, problematização da linguagem,
perplexidade diante do objeto tratado serão fundamentais para indicar, no interior das
formas literárias, a percepção dificultada e melancólica da realidade violenta e
traumática.
Karl Erik Schollhammer propõe que no Brasil “a violência aparece como constitutiva
da cultura nacional, como elemento ‘fundador’” (SCHOLLHAMMER: 2000, p.236‐7).
Dedicado a entender a literatura brasileira contemporânea, o autor propõe a
representação da violência como eixo para entendimento de sua caracterização formal
e temática. A compreensão sistemática das representações da violência na literatura
brasileira mereceu estudos de elevada relevância. Entre os mais recentes, cabe
destacar o belo estudo de Francisco Foot Hardman “Visões da guerra: o Brasil na crise
da civilização” (HARDMAN: 1998), em que o autor mostra a recorrência do tema,
resgatando de modo oportuno o trabalho do escritor Alberto Rangel. O estudo de
Hardman, articulando textos e contextos, motiva a reflexão e ajuda a medir a
necessidade de estudar as relações entre violência e literatura no Brasil.
Alguns escritores fundamentais da literatura brasileira moderna elaboraram suas
configurações da condição humana acentuando seu caráter problemático e agônico,
em acordo com o fato de que, no contexto histórico brasileiro, a constituição da
subjetividade é atingida pela opressão sistemática da estrutura social, de formação
autoritária. Sendo abalada a noção de sujeito, em razão do impacto violento dessa
opressão, é abalada também a concepção de representação. Esta se problematiza,
exigindo do leitor a perplexidade diante das dificuldades de constituição de sentido,
tanto no campo da forma estética, como no campo da experiência social.
As configurações da História, nesses escritores, resistem à acomodação em
lógicas lineares causais, ou a esquemas positivistas, incorporando contradições e
indeterminações, e se aproximando do que Benjamin propunha como uma
representação da História como sucessão de catástrofes, como ruína. Esses autores, ao
lado de outros (mas diferentemente de outros), estiveram atentos ao quanto há de
violência, injustiça e agonia na sociedade brasileira, e trouxeram a problematização do
externo para o interno, atingindo assim a forma de suas criações (CANDIDO: 1980, 7).
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Eric Hobsbawm, que levantou um enorme repertório de experiências dolorosas
em sua avaliação do século XX, explicou com rigor o que foi “a era da guerra total”. As
novas tecnologias foram apropriadas pela barbárie ‐ “Uma nova forma de miséria
surgiu com esse monstruoso desenvolvimento da técnica, sobrepondo‐se ao homem”
(BENJAMIN: 1985, 115). A utilização do conceito de catástrofe por Hobsbawm é da
maior importância. O problema reside em que, de fato, não há como assimilar uma
experiência como essa sem sofrer seu impacto, e ter abaladas as bases de nosso
pensamento, tão dedicado à acomodação das coisas em lógicas lineares. Se é verdade,
considerando George Steiner (1991), que há nas inter‐relações humanas uma
irrefreável pulsão à guerra, a uma afirmação de si pela destruição do outro, o esforço
em pensar a violência sem banalizar, sem recair na reprodução de modelos
autoritários ou preconceituosos, é imprescindível para a preservação de valores
civilizatórios. A perplexidade, freqüentemente melancólica, nos assegura
a
possibilidade de pensar um mundo em que a subjetividade está abalada e oprimida em
uma perspectiva que formule a possibilidade da transformação da realidade, e não da
consolidação da opressão.
Para expressar com a devida intensidade essa perplexidade, é necessário manter a
perspectiva de que no Holocausto há um excesso, uma desmedida, cujos parâmetros
não podemos calcular ou padronizar, que estão para além de qualquer medida
tolerável de dor, e de qualquer escala racionalizável de desumanização. Representar a
experiência da catástrofe em proporções tais como as que a História nos mostrou no
século XX implica, necessariamente, uma renúncia aos modos convencionais de
representação, pois estes seriam incapazes de preservar a singularidade da experiência
e a perplexidade que deve acompanhá‐la. O questionamento dirigido ao estatuto da
linguagem, dos modos de representação e das formas artísticas tradicionais está ligado
a uma busca de renovação da expressão.
Em um mundo marcado por condições radicais de destruição, o trauma se
torna um elemento constitutivo da formação social. Por ultrapassar nossos
mecanismos de absorção e atribuição de legibilidade aos eventos, o trauma ultrapassa
nossas referências de concepção de forma. Decorrência natural disso é a condição
melancólica, que resulta da experiência dolorosa de perda, cujos limites, no campo
coletivo, são inexatos e indeterminados. A perda humana do Holocausto, jamais
superável, leva escritores a romper com as estruturas convencionais de representação,
a suspender as referências de delimitação da realidade, e a refletir melancolicamente.
Para a pesquisa literária, é necessário o desafio de verificar como, nas formas
literárias, encontramos lapsos, descontinuidades, contradições, subversões de
convenções, rupturas com gêneros tradicionais, questionamentos a respeito da
capacidade comunicativa e expressiva da literatura. Devemos redobrar a atenção
sobre esses elementos quando interessam não com fim em si mesmos, como
experimentos formais, mas quando associados a temas que, direta ou indiretamente,
digam respeito ao impacto brutal da violência social.
Alguns escritores brasileiros se dedicaram a lidar com temas referentes a
experiências de autoritarismo, violência e opressão. E alguns dentre eles abdicaram da
perspectiva realista, que faz supor, conforme Ian Watt, uma capacidade de
compreensão do objeto representado, em parâmetros documentais e/ou racionais. Em
vez dela, procuraram tensionar o limite entre realidade e imaginação, subverter
parâmetros tradicionais, apontar ambivalências da linguagem, pautar a representação
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em contradições, romper, enfim, com os padrões tradicionais de entendimento da
consciência e da linguagem.
A fragmentação da forma narrativa, em livros como Grande sertão: veredas, se
vincula com a problematização, por parte do narrador, da possibilidade de entender
uma experiência, pelo seu grau de violência. Como afirma Riobaldo, as coisas se
mexem dos lugares: a experiência, por sua complexidade e impacto, não tem seu
sentido dominado pelo protagonista.
No Humanitismo de Quincas Borba, a luta é o principal atributo da
condição humana. Em seus relatos de Infância, Graciliano Ramos insiste na exposição à
violência e ao medo como dados formadores. Quando Drummond nos joga
constantemente para perto do medo, Rosa nos aponta o inferno como nossa origem,
Dyonélio toca no limiar da loucura, isso é feito de um modo que se apresentem marcas
de um contexto social opressor e difícil, em que as possibilidades de emancipação e
liberdade individual são limitadas e questionadas. Não é casual que escritores como
esses, que contribuíram de maneira decisiva para a consolidação de formas literárias
modernas, tenham feito referências decisivas a opressão, violência, preconceito. A
fragmentação neles surge como meio de ruptura com a linguagem reificada, com a
ilusão de conhecimento objetivo total da realidade, com as convenções conservadoras
de representação do processo histórico. Nesse sentido, os procedimentos formais são
necessários para a possibilidade de encaminhar, a partir da leitura, reflexões de
interpretação do Brasil, que se afastem dos maniqueísmos e das idealizações, e dêem
visibilidade à reificação, à opressão e às práticas autoritárias.
Na medida em que percebemos como a História é violenta, como o
autoritarismo nos marca profundamente, como os antagonismos sociais são
radicalmente difíceis, como nossa experiência não é passível de fácil entendimento, é
acentuada nossa perplexidade. Para o entendimento das relações entre Literatura e
História, é fundamental considerar a importância dos traumas históricos como
motivação para mudanças nos modos de representação literária, tanto na Europa
como no Brasil.
O papel preponderante de políticas e estruturas autoritárias ganha nitidez quando
observamos a presença impressionante da violência, sobretudo da violência a serviço
do Estado, em nossa formação histórica; isso torna necessário perceber o processo
histórico em termos de uma dinâmica múltipla, marcada por conflitos e antagonismos,
por repressão e resistência. Lembrando Wander Melo Miranda, é apenas com o
esquecimento da violência do processo da formação social que seria possível definir a
constituição da nação como unidade ideal (MIRANDA: 1997, 417). Em escritores como
Drummond e Graciliano, a representação do Brasil não se dá de maneira idealizada,
mas permeada por “identidades e alteridades que se entrecruzam e se superpõem
gerando afiliações/resistências múltiplas e não‐lineares” (SCHMIDT: 1997, 7). Suas
obras propõem uma forma “essencialmente adversa a qualquer movimento político
que se empenha numa direção” próxima à do fascismo, sendo a “desarmonia na arte”
elemento formal necessário para a compreensão da dimensão conflitiva do sujeito
(ROSENFELD: 1993, 191‐2).
O distanciamento entre a experiência e as condições necessárias para seu
entendimento, é um elemento constante na produção dos autores mencionados. Os
modos como esses escritores representam experiências humanas, quando incidem em
aproximações temáticas do autoritarismo e da violência, estão freqüentemente
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marcados pela fragmentação e descontinuidade formal. Esses elementos são
importantes para desfazer qualquer impressão de “normalidade” que aos
componentes de catástrofe da História se pudesse atribuir. Para a catástrofe,
guardemos a perplexidade, a inquietação, jamais a linearidade ou a banalização.
A VIOLÊNCIA NA LITERATURA BRASILEIRA: NOTAS SOBRE MACHADO DE ASSIS,
GRACILIANO RAMOS E GUIMARÃES ROSA

A história da literatura brasileira poderia ser contada a partir do ponto de vista
de suas relações com a violência. A proposta, fundamentada em uma dialética
negativa, seria ambígua na sua base. A historiografia canônica, pautada na
periodização tradicional, articula um movimento evolutivo e uma expectativa de
síntese, orientada pela unidade nacional de obras e autores. A tradição conservadora
hegemônica determina que a imagem da nação tem de ser, em princípio, harmoniosa,
por idealização. Correspondem a esse senso de unidade estruturada a bandeira e o
hino nacional, que ajudam a simular o princípio de que nossa soberania é firme,
estável e segura no tempo e no espaço. No hino, o brasileiro se define como aquele
que “não foge à luta”, incitação explícita à disponibilidade para o combate e o
sacrifício pela pátria.
Alguém poderia fazer uma listagem de ocorrências de cenas de violência na
literatura brasileira, e considerar esse acúmulo como sendo a história aqui estipulada.
Nada mais estéril, no entanto, do que um acúmulo com fim em si mesmo. E
tecnicamente, essa listagem poderia ser infinita, exigindo cortes arbitrários, o que
tornaria a tarefa uma lembrança de ficção borgiana ou simplesmente a expressão de
uma arrogância.
Em termos adornianos, podemos apontar para relações entre um inconsciente
histórico da sociedade brasileira e a história literária. Essas relações podem estar
associadas a problemas não compreendidos pelos hábitos de percepção cotidianos, e
portanto, configurar desafios interpretativos importantes.
A hipótese que lanço no espaço deste trabalho, como exercício e como
exemplo, remete a três escritores consagrados, Machado de Assis, Graciliano Ramos e
Guimarães Rosa, com a hipótese de que uma aproximação entre eles é capaz de dar
visibilidade a um problema histórico brasileiro relevante, referente à presença da
violência no Brasil, respeitando as caracterizações formais das construções de suas
obras.
No modo como entendo, uma interpretação da história pautada pela
violência deve estar centrada na percepção dos conflitos sociais, e é incompatível com
a conciliação das forças históricas em uma síntese totalizante. Uma síntese falsearia o
processo histórico, fazendo crer que no momento presente, em que enunciamos a
narração da história, os conflitos estão completamente superados, quando de fato não
estão. Isto é, não existe um lugar do qual eu possa falar de fora da violência brasileira,
purificado, distanciado, em que a linguagem utilizada para falar do assunto seja
inteiramente independente do campo dos conflitos sociais. Este ensaio é escrito sob a
percepção da presença ininterrupta de episódios de violência no Brasil, indicada não
apenas pela mídia, jornais, internet, televisão, mas pelo que vejo, ouço, testemunho,
nesta cidade de São Paulo .
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Deriva dessa posição contrária à síntese uma empatia com a concepção
benjaminiana de filosofia da história, inclusive pelo que nela há de aforístico,
fragmentário e inconclusivo. Parece apropriada a uma história literária brasileira
voltada para a violência uma consideração das teses benjaminianas sobre a catástrofe
e a ruína.
A enunciação dessa história deve escolher uma atitude, necessariamente,
favorável ou contrária ao emprego da violência. Existem posições para as quais a
violência de Estado é legítima; ou ela é um meio necessário para fins justos; ou é um
instrumento para o controle e a ordem social; ou ela serve para evitar o caos. São
posições comuns e de conhecimento público. Minha posição é contrária ao emprego
da violência para qualquer fim. (Cabe registrar que aqui, para efeito desta reflexão,
estou utilizando a palavra violência apenas no sentido específico de ato de agressão
corporal, com imposição de sofrimento físico e ferimentos, podendo causar morte;
não estou considerando – embora devesse – o entendimento amplo da palavra em
termos de traumas emocionais, miséria econômica, desamparo social, abuso de poder
ou campos de violação de direitos humanos) .
A história brasileira é intensamente caracterizada pela presença de violência
em processos sociais . Tentar enumerar as categorias que descrevem essa presença é
inócuo. O processo exploratório colonial, a organização predatória imperialista, o
genocídio indígena, o tráfico negreiro, o cotidiano escravocrata de penalizações e
mutilações, o patriarcado machista, os estupros, os linchamentos, os fanatismos
religiosos, os abusos policiais, a truculência militar, agressões ligadas a preconceitos
de raça, religião, orientação sexual, agressões a crianças, torturas em prisões. Essas
palavras não conseguem representar quase nada, com relação ao que foi vivido no
país, embora permaneça o imperativo da necessidade de falar do que foi vivido. Uma
percepção crítica de nosso passado histórico permite perceber que a violência não tem
na vida brasileira apenas um lugar casual, ou incidental. Ela tem uma função
propriamente constitutiva: ela define condições de relacionamento público e privado,
organiza instituições e estabelece papéis sociais.
Para que a violência ocupe esse lugar central, é necessário que existam
condições no campo político para que isso ocorra. Duas condições são fundamentais. É
prioritário que o Estado mantenha instituições funcionando de acordo com princípios
autoritários. E é importante que, na vida cotidiana, as interações sociais reforcem
esses princípios constantemente, como se o autoritarismo fosse benéfico à ordem
social. As contribuições de pensadores brasileiros como Florestan Fernandes e Paulo
Sérgio Pinheiro, entre outros, permitiram verificar que de fato muitos problemas
sociais do país podem ser compreendidos pela presença histórica de tradições
autoritárias.
Para contar uma história literária brasileira centrada na violência, será
necessário também, portanto, examinar as relações entre literatura e tradição
autoritária. Seguindo uma orientação próxima da Dialética Negativa de Adorno, cabe
um afastamento da metafísica em favor da história. Isso significa que a concepção do
discurso de história se distinguirá da tradição hegeliana, em que os conflitos levam a
conciliações, e as forças em confronto encontram superações rumo à síntese final.
Diferentemente, interessa buscar uma interpretação do processo histórico como
antagônico, de modo que conflitos violentos sejam reconhecidos efetivamente em seu
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impacto violento, e não mascarados em favor da unidade nacional ou de qualquer
outra mistificação.
As produções de Machado de Assis, Graciliano Ramos e Guimarães Rosa
ocorrem em diferentes momentos da história brasileira. Isso não impede que possam
ser estabelecidas relações intertextuais, e que a partir do trabalho comparativo
possam ser suscitadas questões relevantes, capazes de renovar o interesse pela leitura
de suas obras. O ponto de partida do exercício proposto consiste em examinar o
seguinte:
‐ Em A causa secreta, Machado de Assis constrói um personagem que
sente prazer em contemplar dor, e interessado em causar
sofrimento, Fortunato. Se consideramos a cena em que Fortunato
mutila, queima e mata um rato como uma atividade de violência,
podemos propor a leitura deste conto como um texto capaz de
propor um antagonismo entre duas percepções da violência, uma
voltada para o prazer, outra marcada pela contrariedade;
‐ Em São Bernardo, Graciliano Ramos desenvolve uma situação em
que Paulo Honório agride fisicamente seu empregado Marciano. A
partir disso, a sua esposa Madalena discute com ele. O conflito
caracteriza uma problemática importante para o livro – a distinção
entre a naturalidade com que o narrador‐protagonista encara a
violência, por um lado, e a estranheza com que a esposa reage, por
outro.
‐ Guimarães Rosa, em Grande sertão: veredas, apresenta Riobaldo
em meio ao universo da jagunçagem. Em algumas passagens do livro,
podemos observar como o personagem desenvolve sentimentos
diversos com relação à violência: orgulho de ser matador; cisma com
a condição de viver como guerreiro; e estranhamento quanto ao fato,
fundamentalmente casual, de estar do lado dos agentes, e não das
vítimas, no processo de violência continuada da jagunçagem.
Do ponto de vista formal, há uma caracterização importante a observar.
Consideremos o antagonismo em que uma atitude é estar em favor de realizar
violência, e outra posição é estar em atitude contrária a realizar violência. Em A causa
secreta, temos um narrador externo, que observa o antagonismo e o comenta; em
São Bernardo, o antagonismo é constituído entre o narrador‐protagonista e a sua
esposa; em Grande sertão: veredas, é desenvolvido um antagonismo interno, em que o
narrador‐protagonista tem incertezas. A reunião específica e arbitrária deste corpus
suscita uma percepção de uma gradação, em que o problema da violência inicialmente
é observado à distância, e posteriormente é interiorizado pelo ponto de vista.
Para uma perspectiva adorniana, isso suscita uma hipótese referente a um
inconsciente histórico da sociedade brasileira. Não como convicção determinista,
nunca como absolutização, mas como questionamento: é possível que a literatura
brasileira esteja formulando o problema de perguntar a razão de exercer a violência a
partir de um lugar fundamental – o lugar de quem enuncia o passado, de quem
constitui a memória; e em uma modalidade discursiva marcada pela instabilidade, e
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pelo questionamento dos fundamentos do próprio pensamento, que é o caso de
Riobaldo.
O aparecimento sistemático de um problema de inquietação com a presença da
violência na cultura brasileira é recente. Ele está associado diretamente com a
ditadura militar e seu impacto, e a consolidação de sua discussão acontece somente
após a vigência forte do estruturalismo nos estudos literários brasileiros. A acentuação
do interesse pelo assunto é motivada pela produção literária recente, de 1990 em
diante, em que os modos de inserção da violência se diversificam e se multiplicam nas
artes brasileiras. Além disso, o cenário político internacional, caracterizado pelo
terrorismo e pelos conflitos pós‐coloniais, redimensionou o entendimento das funções
da violência na história. A convergência desses fatores é favorável à criação de uma
hipótese de posição teórica sobre a literatura brasileira em que a violência tenha uma
posição central. As tensões do presente dão visibilidade a problemas do passado, em
razão de questões que somos motivados a formular, para entender a complexidade do
que estamos vivendo, bem como a literatura recente com que estamos nos
confrontando. Diante desse presente, o passado parece ficar mais interessante, e de
modos inesperados.
Um historiador da literatura que assumisse a difícil tarefa de escrever essa
história teria de mapear sua delimitação. Creio que em uma sociedade em que a
violência tem um papel constitutivo, uma hipótese de trabalho produtiva consiste em
partir da premissa de que a violência tem um papel fundamental para a literatura
brasileira. A idéia exige ponderações e esclarecimentos.
Em alguns escritores, existem posições francamente favoráveis à violência. O
elogio da guerra, do combate, da destruição, fazem parte de nossa tradição canônica.
Cabe ao historiador, na perspectiva aqui sugerida, identificar textos que adotam
perspectivas favoráveis à violência.
É o caso do Padre José de Anchieta, em sua
homenagem a Mem de Sá. A apropriação de recursos da épica latina, combinada com
a comparação excessiva de Mem com Jesus Cristo, serviram formalmente para
justificar destruição de indígenas, a quem eram atribuídos traços demoníacos. Um
caso mais complexo e importante a debater corresponde ao conjunto de Cartas em
defesa da escravidão, atribuídas a José de Alencar e recentemente publicadas, que
incluem também elogio explícito à guerra. É especialmente espantosa a parte V da
Primeira Carta, com sua constrangedora e convicta defesa da violência política. Na
literatura do Rio Grande do Sul, da tradição oral à poesia de livro, muito gosto pela
destruição. Gosto masculino, viril, patriarcal, campestre. Plínio Salgado não apenas
fazia o elogio da capacidade de guerra, era detalhado em seu interesse, por exemplo,
na contemplação de canhões. A legitimação da violência impregna a sociedade
brasileira como traço constante, e um de seus fundamentos é o campo letrado.
No entanto, a aproximação de uma linha adorniana levaria a uma inclinação
interessada por textos em confronto com o elogio da violência, que de algum modo
motivassem resistência aos processos históricos destrutivos. Para os fins e o espaço
restrito deste trabalho,
vamos seguir um argumento específico que serviria para
essa função.
Uma possibilidade produtiva de contrariar textos de apoio à violência seria
localizar situações na literatura brasileira em que personagens estão em frente a cenas
de violência e reagem com perplexidade, ou indignação, diante do que vêem.
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Pode parecer simples, mas isso não é pouco. Trata‐se de um discernimento
crucial para a percepção: de uma compreensão imediata, que aceita a violência tal
como é, passamos a uma compreensão conflitiva, em que somos colocados diante de
duas forças: uma, capaz de agredir, e outra, que não está de acordo com isso. A
aproximação entre esses dois elementos constitui um antagonismo.
Quando Garcia está próximo de Fortunato segurando o rato, em A causa
secreta, de Machado de Assis, acompanha a movimentação feita com o animal.
Enquanto o rato é exposto a sofrimento, Garcia contempla a cena.

Garcia lembrou‐se que na véspera ouvira ao Fortunado queixar‐se de um
rato, que lhe levara um papel importante; mas estava longe de esperar o
que viu. Viu Fortunato sentado à mesa, que havia no centro do gabinete, e
sobre a qual pusera um prato com espírito de vinho. O líquido flamejava.
Entre o polegar e o índice da mão esquerda segurava um barbante, de cuja
ponta pendia o rato atado pela cauda. Na direita tinha uma tesoura. No
momento em que o Garcia entrou, Fortunato cortava ao rato uma das
patas; em seguida desceu o infeliz até a chama, rápido, para não matá‐lo, e
dispôs‐se a fazer o mesmo à terceira, pois já lhe havia cortado a primeira.
Garcia estacou horrorizado.
— Mate‐o logo! disse‐lhe.
— Já vai.
E com um sorriso único, reflexo de alma satisfeita, alguma coisa que
traduzia a delícia íntima das sensações supremas, Fortunato cortou a
terceira pata ao rato, e fez pela terceira vez o mesmo movimento até a
chama. O miserável estorcia‐se, guinchando, ensangüentado, chamuscado,
e não acabava de morrer. Garcia desviou os olhos, depois voltou‐os
novamente, e estendeu a mão para impedir que o suplício continuasse,
mas não chegou a fazê‐lo, porque o diabo do homem impunha medo, com
toda aquela serenidade radiosa da fisionomia. Faltava cortar a última pata;
Fortunato cortou‐a muito devagar, acompanhando a tesoura com os olhos;
a pata caiu, e ele ficou olhando para o rato meio cadáver. Ao descê‐lo pela
quarta vez, até a chama, deu ainda mais rapidez ao gesto, para salvar, se
pudesse, alguns farrapos de vida.
Garcia, defronte, conseguia dominar a repugnância do espetáculo para
fixar a cara do homem. Nem raiva, nem ódio; tão‐somente um vasto
prazer, quieto e profundo, como daria a outro a audição de uma bela
sonata ou a vista de uma estátua divina, alguma coisa parecida com a pura
sensação estética. Pareceu‐lhe, e era verdade, que Fortunato havia‐o
inteiramente esquecido. Isto posto, não estaria fingindo, e devia ser aquilo
mesmo. A chama ia morrendo, o rato podia ser que tivesse ainda um
resíduo de vida, sombra de sombra; Fortunato aproveitou‐o para cortar‐lhe
o focinho e pela última vez chegar a carne ao fogo. Afinal deixou cair o
cadáver no prato, e arredou de si toda essa mistura de chamusco e sangue.
Ao levantar‐se deu com o médico e teve um sobressalto. Então,
mostrou‐se enraivecido contra o animal, que lhe comera o papel; mas a
cólera evidentemente era fingida.
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"Castiga sem raiva", pensou o médico, "pela necessidade de achar uma
sensação de prazer, que só a dor alheia lhe pode dar: é o segredo deste
homem". (ASSIS: 1994, 516‐518)

Machado de Assis construiu o procedimento de narração de modo que um
contraste intenso vai sendo definido gradativamente. De um lado, o “sorriso único”; a
“delícia íntima”; o “vasto prazer”; a “pura sensação estética”. Os termos positivos em
cadeia caracterizam com intensidade a satisfação com que Fortunato impõe
sofrimento ao rato. Em todos os casos, há adjetivação, de modo que observamos como
o narrador está realizando um trabalho compositivo de descrição pictórica de imagem,
para que a configuração do personagem seja tensionada de modo hiperbólico com
Garcia, constituindo um antagonismo formal.
Para Garcia, o narrador reserva a palavra “repugnância” e a expressão “estacou
horrorizado”. O que interessa destacar é que há algo em comum entre os dois
personagens: ambos estão se comportando em atitude contemplativa. Um deles sente
prazer, outro contrariedade, mas nos dois casos estamos diante de processos de
percepção envolvendo violência, uma violência que não se interrompe.
O elemento crucial, nesse sentido, é a expressão “desviou os olhos” – ela indica
que não temos aqui uma intervenção concreta, uma interrupção. A postura de Garcia é
uma conduta evasiva e contida, não uma atitude propriamente reativa.
Mais adiante, na narrativa, Garcia sofre ao ver Maria Luisa morrendo, e
Fortunato sente prazer ao contemplar o seu sofrimento. Neste conto temos uma
distinção importante entre os dois personagens. Fortunato sente prazer em causar dor
cruelmente ao rato; Garcia fica atordoado, ao perceber que o comportamento do
amigo, que antes entendia como solidariedade, era crueldade. Com isso, o conto
permite qualificar contrastivamente os personagens.
A meu ver, o ponto de tomada de consciência sobre a violência na literatura
brasileira se dá em São Bernardo, de Graciliano Ramos. Esse primeiro componente
lançado em A causa secreta – a possibilidade de estranhamento de um personagem
com relação à conduta violenta de outro – é inserido em um núcleo complexo de um
enredo de romance.
Madalena comenta a cena em que Paulo Honório ataca o empregado
Marciano.
O protagonista Paulo Honório acusa de mentiroso seu empregado Marciano,
que supostamente não estaria cumprindo suas tarefas. Diante da reação convicta do
subordinado, Paulo Honório reage de modo agressivo:
‐ Você está se fazendo besta, seu corno?
Mandei‐lhe o braço ao pé do ouvido e derrubei‐o. Levantou‐se
zonzo, bambeando, recebeu mais uns cinco trompaços e levou
outras tantas quedas. A última deixou‐o esperneando na
poeira. Enfim ergueu‐se e saiu de cabeça baixa, trocando os
passos e limpando com a manga o nariz, que escorria sangue.
(RAMOS: 1981,108)
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Após esse episódio e uma breve conversa com Padilha, Paulo Honório encontra
Madalena. Trava‐se então um diálogo que merece atenção minuciosa.
‐ É horrível! Bradou Madalena.
‐ Como?
‐ Horrível! Insistiu.
‐ Que é?
‐ O seu procedimento. Que barbaridade!
Despropósito.
‐ Que diabo de história...
Estaria tresvariando? Não: estava bem acordada, com os beiços
contraídos, uma ruga entre as sobrancelhas.
‐ Não entendo. Explique‐se.
Indignada, a voz trêmula.
‐ Como tem coragem de espancar uma criatura daquela forma?
‐ Ah! Sim! por causa do Marciano. Pensei que fosse coisa séria.
Assustou‐me.
Naquele momento não supus que um caso tão insignificante
pudesse provocar desavença entre pessoas razoáveis.
‐ Bater assim num homem! Que horror!
Julguei que ela se aborrecesse por outro motivo, pois aquilo era
uma frivolidade.
‐ Ninharia, filha. Está você aí se afogando em pouca água. Essa
gente faz o que manda, mas não vai sem pancada. E Marciano
não é propriamente um homem.
‐ Porque?
‐ Eu sei lá. Foi vontade de Deus. É um molambo.
‐ Claro. Você vive a humilhá‐lo.
‐ Protesto! exclamei alterando‐me. Quando o conheci, já era
molambo.
‐ Provavelmente porque sempre foi tratado a pontapés.
‐ Qual nada! É molambo porque nasceu molambo.
Madalena calou‐se, deu as costas e começou a subir a ladeira.
Acompanhei‐a embuchado. De repente voltou‐se e, com voz
rouca, uma chama nos olhos azuis, que estavam quase pretos:
‐ Mas é uma crueldade. Para que fez aquilo?
Perdi os estribos.
‐ Fiz aquilo porque achei que devia fazer aquilo. E não estou
habituado a justificar‐me, está ouvindo? Era o que faltava.
Grande acontecimento, três ou quatro muxicões num cabra.
Que diabo tem você com o Marciano para estar tão parida por
ele? (p.109‐110)
Dentro do romance de Ramos, a complexidade da relação entre Paulo Honório
e Madalena tem um papel fundamental. O suicídio da esposa atua como fator de
instabilização no modo de Paulo Honório lidar consigo mesmo. Elementos
metalingüísticos ao longo da obra indicam que a base da motivação do ato de narrar
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está associada à dificuldade de lidar com a perda. “A lembrança de Madalena
persegue‐me”, lemos no capítulo 36.
Este diálogo concentra um dos fundamentos da tensão entre os dois
personagens, a diferença de perspectivas com relação ao entendimento dos
parâmetros da experiência humana.
A reação de Madalena “‐ É horrível!” particulariza sua percepção com relação à
do marido. Da parte dela, há uma indignação contrária aos atos de agressão a
Marciano.
As expressões “Que barbaridade!” e “Bater assim num homem!” acentuam
essa indignação, intensificando a convicção com que Madalena se coloca de modo
oposto aos atos de violência.
A construção do diálogo estabelece um antagonismo entre a posição firme de
Madalena e a atitude de Paulo Honório, que atravessa os seguintes níveis de
formulação:
 Paulo Honório sinaliza não entender a que Madalena
estaria reagindo ‐ “‐ Que é?”, “‐ Que diabo de
história...”, “Não entendo. Explique‐se.”
 O protagonista considera que a surra em Marciano não é
razão para Madalena reagir com preocupação. ” Pensei
que fosse coisa séria.”, “Ninharia, filha. Está você aí se
afogando em pouca água”
 O narrador diminui a relevância do acontecimento,
argumentando que Marciano não tem valor. “Marciano
não é propriamente um homem.”, “É molambo porque
nasceu molambo.”
 Paulo Honório encerra a discussão alegando não ter de
dar satisfações de seus atos. “Fiz aquilo porque achei
que devia fazer aquilo. E não estou habituado a
justificar‐me, está ouvindo? Era o que faltava.”
O comportamento de Paulo Honório no diálogo, portanto, inclui diversas
estratégias para desqualificar a relevância do impacto dos acontecimentos. Rejeitar a
adequação da reação de Madalena, estabelecer que Marciano é um ser destituído de
importância, e finalmente firmar que não cabe a ele dar satisfações à mulher.
Essas estratégias são fundamentais no diálogo para caracterizar a diferença de
opiniões com relação ao entendimento dos acontecimentos. Paulo Honório estabelece
uma posição geral no que se refere a violência: “Essa gente faz o que manda, mas não
vai sem pancada.” A “pancada” é um procedimento de controle, um recurso de
comando. Portanto, há uma relação direta entre autoritarismo e violência.
As observações do narrador Paulo Honório complementam de modo
importante as observações ao longo do diálogo. A agressão a Marciano é referida
como “um caso tão insignificante”, e como “frivolidade”. Madalena é descrita com
traços de intensidade emocional: “voz trêmula”, “voz rouca, uma chama nos olhos
azuis, que estavam quase pretos”. As notas do narrador, portanto, ajudam a
diferenciar frieza e empatia.
Retomemos o início do capítulo 21. Em seu segundo parágrafo, encontramos a
transformação que Madalena realiza na escola local. O custo da educação era
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considerado por Paulo Honório “despesa supérflua”. Ele afirma ter aprendido ler “na
cadeia, em carta de ABC”, e se impressiona com despesas educacionais para filhos de
trabalhadores.
No capítulo 2 do romance, quando reflete sobre suas condições de narração,
examina as dificuldades da tarefa de elaborar sua estória. “Tenciono contar a minha
história. Difícil.” Logo depois, admite que a formação letrada de Madalena faria
diferença na preparação para essa atividade. “Se eu possuísse metade da instrução de
Madalena, encoivarava isto brincando. Reconheço finalmente que aquela papelada
tinha préstimo.”
O episódio de agressão a Marciano segue imediatamente a assinatura de
duplicata referente à despesa escolar. A estrutura narrativa apresenta a manifestação
de Paulo Honório de que ele gostaria de evitar confronto com a esposa, e logo depois,
a situação do diálogo anteriormente transcrito.
Mais do que isso, o capítulo expõe o antagonismo entre os personagens em
dois campos: a compreensão do valor da educação e a percepção do significado da
violência.
É em Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa, que o processo alcança a
maturidade. Neste romance, o protagonista, pertencente a um grupo de agentes da
violência, os jagunços, em certo momento se pergunta o que ocorreria se ele próprio
se tornasse uma vítima.
A vida jagunça é um campo de experiência e também problema que exige
questionamento para Riobaldo. Ele se pergunta sobre essa vida, e comenta a cisma
que ela provoca. "Conforme eu pensava: tanta coisa já passeada; e, que é que eu
era? Um raso jagunço atirador, cachorrando por este sertão (...) De que é que
adiantava, se não, estatuto de jagunço? Ah, era. Por isso, eu tinha grande desprezo de
mim, e cisma de todo o mundo" (ROSA: 1978, 305/6). A jagunçagem traz a violência
em seu cotidiano a exposição à violência. Cada um precisa estar determinado a
participar de situações que envolvem a possibilidade de destruição de outros, de
acordo com os passos dados. E há um ponto em que isso leva à inconformidade:
De repente, eu vi que não podia mais, me governou um desgosto. Não sei
se era porque eu reprovava aquilo de se ir, com tanta maioria e largueza,
matando e prendendo gente, na constante brutalidade (p.105)
Trata‐se de um conflito, que caracteriza uma cisão. Pois, quando reconhecido
por sua capacidade guerreira, Riobaldo se manifesta afirmativamente em identificação
com a vida jagunça, especificamente no que ela tem de violento: "Eu gostei. (...) aí, eu
fiquei inteiriço. Com a dureza do querer, (...) eu mesmo senti: eu, Riobaldo, jagunço,
homem de matar e morrer com a minha valentia" (p.155).
O ponto central de formulação de ambigüidade de Riobaldo com relação à
violência está na seguinte passagem:
"Ah, o que eu agradecia a Deus era ter me emprestado essas
vantagens, de ser atirador, por isso me respeitavam. Mas eu ficava
imaginando: se fosse eu tivesse tido sina outra, sendo só um
coitado morador, em povoado qualquer, sujeito à instância dessa
jagunçada? A ver, então, aqueles que agorinha eram meus
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companheiros, podiam chegar lá, façanhosos, avançar em mim,
cometer ruindades. Então? Mas, se isso sendo assim possível, como
era pois que agora eles podiam estar meus amigos?!" (p.308).
Este fragmento de Grande sertão: veredas pode ser tomado como um núcleo
de uma história da literatura brasileira voltada para a violência. Se em A causa secreta
temos a constituição de um antagonismo sólido de posições, e em São Bernardo temos
um narrador disposto a agir violentamente e confrontando uma posição oposta à sua,
Guimarães Rosa elaborou um ponto de vista que amadurece esse processo. Cabe
enfatizar: não é uma maturação por síntese, nem por saturação. Trata‐se de um ponto
de vista que incorpora o impasse de modo extremo e sem resposta.
Rosa criou um personagem orgulhoso de participar de um grupo que mata, e
esse personagem desperta para a possibilidade de ser vítima desse mesmo grupo. O
princípio do antagonismo formal, que em Machado de Assis estava em descrições
oferecidas pelo narrador para caracterização das diferenças entre personagens, aqui
se inscreve no interior da fala do sujeito sobre si. Diz Riobaldo: em um momento, eu
“reprovava” as agressões, noutro, eu “fiquei inteiriço” por fazer parte desse universo.
Portanto, há uma semelhança aproximando os três textos. Em todos eles, há
tensões que podem ser interpretadas em articulação com comportamentos violentos.
Isso significa que essas obras de Machado, Graciliano e Rosa estão em incongruência
com a tradição de elogio da violência que mencionamos anteriormente. Haveria aí
uma tensão dentro do ambiente letrado brasileiro que mereceria ser investigada, que
deveria ressaltar posições diferentes dentro de contextos relativamente próximos –
Alencar e Machado, Plinio Salgado e Graciliano, por exemplo.
Quando me refiro a uma maturação, não penso em uma hierarquia, muito
menos em uma competição de valor entre os três textos citados. Machado escreve sob
o impacto da escravidão, Graciliano tem o horizonte recente da Primeira Guerra, Rosa
está a poucos anos da sua vivência alemã do nazismo, isso para dizer de modo breve. A
palavra maturação aqui supõe uma combinação de continuidade com transformação,
e uma interdependência entre os textos. Creio que o entendimento do alcance do
impasse de Riobaldo, em meio à jagunçagem se fazendo a pergunta sobre o que
poderia ocorrer com ele, aumenta se Machado e Graciliano são aproximados dele.
Mais do que isso, se a violência histórica brasileira com que Rosa dialoga for articulada
com os contextos temporais em que se pautam os trabalhos de seus dois antecessores.
No que depender de Fernandes e Pinheiro, e também de Adorno e Benjamin, podemos
trabalhar com a hipótese de constantes históricas que não são necessariamente
evidentes na superfície, mas são constitutivas de processos sociais brasileiros.
Esse conjunto de três textos expõe um conteúdo inconsciente dos processos
sociais brasileiros ‐ uma necessidade de configurar o antagonismo entre diferentes
posições com relação ao comportamento violento. Uma reflexão histórica sobre o
movimento de intertextualidade chama a atenção para elementos como o ponto de
vista da narração e a distinção entre agentes e vítimas de violência. A análise desses
elementos sugere que a literatura brasileira esteja fazendo perguntas importantes
para seus leitores. Por exemplo, que diferença faz quem narra um episódio de
destruição? Como se descreve quem mutila e mata? Que importância tem estar do
lado de quem tem as armas ou das vítimas? O que uma relação conjugal tem a ver com
um patrão agredindo um empregado? E quem tem de dar essas respostas?
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PARTE III
Excurso – O elogio da violência na literatura brasileira
A ORIGEM COMO INFERNO (A REPRESENTAÇÃO DA GUERRA NA POESIA DE JOSÉ DE
ANCHIETA)

"A gente viemos do inferno ‐ nós todos ‐ compadre meu Quelelém
instrui."
Guimarães Rosa, Grande sertão: veredas
O processo de colonização da América Latina por europeus no século XVI envolveu
episódios de extrema violência. A construção do Novo Mundo constituiu‐se como
destruição. Ao executarem seus projetos econômicos, políticos e religiosos, europeus
impuseram às terras americanas um regime de opressão pela força, sacrifício e
aniquilação.
O trabalho La visión americana de la conquista de Gordon Brotherson (136) discute o
problema da representação do processo colonizador pela perspectiva dos nativos, e
traz dados que permitem avaliar com precisão como a violência dos europeus era
elaborada pela consciência indígena. Centrando seu interesse na América hispânica,
Brotherson levanta em sua pesquisa textos como os Anales de Tlatelolco que detalham
melancolicamente a crueldade dos conquistadores, que destruíam as casas dos
indígenas, e as condições desumanas que passaram a marcar suas vidas. Brotherston
registra em seu estudo que textos que traziam a representação da conquista pela
perspectiva indígena foram queimados por motivos de ordem política. A preservação,
o conhecimento e a difusão de obras que focalizem a conquista como violência
estrutural imposta pelo mundo europeu são objeto de resistência.
O fato de que a conquista foi ao mesmo tempo construção e destruição não está
ausente dos textos escritos pela perspectiva dos colonizadores. Porém, a diferença de
olhar faz toda diferença. Para o olhar colonizador, os índios são observados como
figuras de algum modo pertinentes à imaginação européia. Como explica Manuela
Carneiro da Cunha, se fez necessário achar espaço para os índios na cosmologia
européia e na genealogia dos povos. Os índios são freqüentemente considerados
camitas, e a mitologia tupi do dilúvio é interpretada pelos europeus à luz da história de
Noé (137).
Com respeito a esse problema, no caso da colonização brasileira, chama a atenção
um trabalho de José de Anchieta. Trata‐se de um poema de andamento épico em
homenagem a Mem de Sá, escrito em 1563. Esse texto, intitulado De Gestis Mendi de
Saa (138), apresenta a ação violenta de colonizadores sobre os nativos em um enfoque
de legitimidade elaborado com referenciais religiosos. Nesse poema de Anchieta, os
índios, incorporados ao imaginário religioso europeu, são representados como seres
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demoníacos. O massacre exposto na primeira parte do poema, confrontado com o
teor dos Anales de Tlatelolco, leva a pensar, como problema literário e histórico, as
especificidades dos diferentes modos de representação do processo de conquista.
De Gestis foi escrito em língua latina, com construção métrica rigorosa, em versos
hexâmetros. O fato de os conflitos armados entre os colonizadores e os nativos serem
expostos em latim remete a dois aspectos convergentes: uma tentativa de compor à
maneira de Virgílio, autor valorizado na Idade Média (139); e uma retomada da língua
na qual se desenvolve a educação no cristianismo medieval.
Os principais comentadores da obra de José de Anchieta estão de acordo quanto ao
fato de que sua produção poética está marcada por características da poesia medieval.
Isso é afirmado por autores como Alfredo Bosi (140), José Guilherme Merquior (141),
Segismundo Spina (142) e Leodegário Azevedo Filho (143). Este último faz em seu livro
Anchieta, a idade média e o barroco a análise formal minuciosa de diversos poemas,
demonstrando que seu modo de construção está de acordo com procedimentos
comuns na produção poética européia da Idade Média.
Escrito em um período em que na Europa a estética renascentista já havia‐se
firmado, o texto adota uma perspectiva ancorada no imaginário medieval para
representar episódios da história colonial. Um dos pontos de maior interesse na leitura
do poema reside no fato de que ele associa as condições políticas da colonização à
problemática teológica da busca do cumprimento dos desígnios divinos. A imaginação
de Anchieta constrói vínculos semânticos entre dois campos de ação, o político e o
religioso. O poeta faz da luta entre portugueses e indígenas uma luta entre Deus e o
Diabo. Em seu quadro de oposiçöes simbólicas, Mem de Sá será aproximado de Jesus e
os indígenas comparados a criaturas ferozes, aquém da civilização.
Anchieta, ao desenvolver uma sobreposição de elementos políticos e religiosos,
atribui um valor moral positivo à intervenção portuguesa na tribo indígena. Com base
em suas articulações, é possível avaliar que o massacre dos índios deveria ser
interpretado como uma verdadeira missão sagrada. Trata‐se de libertar as terras
brasílicas de forças malignas; de acordo com o texto, em sua origem, antes da
chegada redentora dos portugueses, essas terras seriam um inferno governado pelo
demônio.
Cabe examinar a parte inicial do trabalho de Anchieta. O texto abre com a
declaração de que a estória a ser apresentada consiste em uma façanha do
"onipotente Deus" (versos 1 e 2). Para a perspectiva ditada pelo poema, o agente
principal dos acontecimentos seria o próprio Deus. Trata‐se de uma legitimação do
massacre, em nome de Deus, precisamente como nas cruzadas medievais e nas
guerras santas, em que a ação da igreja perde em humanização (144). Estabelece‐se
claramente uma contradição entre a orientação pacifista esperada em razão do teor
da doutrina e a ação violenta, realizada em nome da mesma doutrina.
Logo em seguida, aparece a imagem de instauração de uma ordem, que
substitui a antiga desordem. "O que dantes, furioso, semeava ruínas e guerras, /
aprecia os favores de redentora paz." (v.5‐6).
Conforme AZEVEDO FILHO, Leodegário. Anchieta, a idade média e o barroco. Rio de Janeiro, Gernasa, 1966. p.147-9.
BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo, Cultrix, 1987. p.23.
141
MERQUIOR, José Guilherme. De Anchieta a Euclides. Rio de Janeiro, José Olympio, 1979. p.9.
142
SPINA, Segismundo. José de Anchieta. In: MOISÉS, M. & PAES, José P., orgs. Pequeno dicionário de literatura brasileira.
São Paulo, Cultrix, 1987. p.43.
143
AZEVEDO FILHO, Leodegário. op. cit. p.27.
144
BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo, Companhia das Letras, 1992. p.93.
139
140

150
O texto defende abertamente a disposição para o ato guerreiro e a destruição.
O ponto de vista elabora uma escala de valores que privilegia virtudes épicas
necessárias para a competência em guerra. Na tradição da epopéia clássica, os heróis
são caracterizados por uma disposição à crueldade (145). A vacilação e a covardia que
surgem em alguns portugueses em certo ponto do combate são consideradas falhas,
vinculadas à inconstância, à capacidade de mudar de atitude. A voz que fala lamenta,
no verso 559, a "humana inconstância". Essa crítica ganha radicalidade no verso 576,
em que se enuncia a frase "Para que tanto amor pela vida?". O sacrifício, em nome de
uma causa considerada vinculada aos desígnios divinos, é moralmente superior ao
apego à vida. A convicção guerreira do líder Fernão de Sá corresponde em certo nível,
por representar firmeza, e pela sua fidelidade à orientação divina, à estabilidade de
Deus, ao passo que a vacilação e a covardia, como registros de "humana inconstância",
são desvalorizadas.
No poema de Anchieta Em Deus, meu criador (146), o desejo de superar a
transitoriedade da matéria e conseguir estabilidade conduz a uma renúncia consciente
à vida terrena, assim formulada:
Contente assim, minha alma,
do doce amor de Deus
toda ferida,
o mundo deixa em calma,
buscando a outra vida,
na qual deseja ser
toda absorvida.
(grifos meus)

Esse trecho envolve dois pontos importantes: a calma com que se deixa o mundo,
isto é, a tranqüilidade com que se aceita a morte, e a idéia de uma outra vida, isto é,
de uma vida para a alma, junto a Deus, longe da condição terrena.
Esta serenidade em relação à morte tem como base uma segurança que se ancora
no pensamento cristão medieval, para o qual
"(...) Todos os processos temporais correspondem ao plano prefigurado
de Deus e são, portanto, imbuídos de sentido, embora de um sentido
por vezes inacessível à mente humana. Em última análise, tudo faz parte
da História Sagrada que se estende desde Adão até o Juízo Final. Neste
plano, mesmo o Mal tem seu lugar providencial, visto contribuir para a
harmonia do Todo. Mercê da graça e justiça divinas, os males e
injustiças terrenas encontram sua retribuição e retificação justas no
mundo celeste." (147)
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O caráter de Necessidade que sustenta o andamento das coisas, e que corresponde
aos desígnios divinos, faz com que a morte seja vinculada a um Todo maior, que lhe
determina o sentido.
A representação do sentido religioso da morte foi feita em outro poema lírico,
intitulado Como vem guerreira!, do qual cabe transcrever um trecho:
Por muito poder que tenha,
ninguém pode resistir.
Dá mil voltas, sem sentir,
mais ligeira que uma azenha.
Quando manda Deus que venha
a morte espantosa,
como vem guerreira
e temerosa! (148)
Caracterizada como onipotente ("ninguém pode resistir"), a morte aparece quando
Deus dá uma ordem ("Quando manda Deus que venha"). Ela se define como algo
proposto pelos desígnios divinos. Assim, nessa perspectiva, pode‐se dizer que há um
sentido sagrado profundo para a morte.
Em De Gestis, Fernão diz: "Paira sobre nós a morte? ‐ que paire! Oh! que belo deixar
por Deus as vidas caras na arena sangrenta e comprar com esse sangue a vida de
muitos!" (versos 625‐627). A sujeição à morte é aceita, como algo belo, em razão dos
desígnios divinos e do componente de solidariedade (outras vidas poderão ser
poupadas). Nos versos 672 a 674, lê‐se: "os séculos todos / saberão que preferiste
morte cruel à desonra / de Deus, da pátria e do pai (...)". A sujeição à morte é condição
para não desonrar Deus; sendo assim, o sacrifício reveste de teor sagrado a morte,
conferindo a ela sentido.
As ações guerreiras relatadas dentro do De Gestis são atribuídas à força de Deus,
que substitui a desordem pela ordem. Esse esforço de estabelecimento de ordem se
dá à custa de uma série de mortes, ao longo do andamento da guerra. As mortes,
nessa perspectiva, não seriam alheias ao interesse de Deus, mas teriam seu sentido
determinado pela orientação dos desígnios divinos.
Essa forma de representar a vontade divina, estranha à orientação pacífica da
doutrina cristã, está figurada na imagem do braço: a força sagrada é encarada como
força propriamente militar, como o vigor muscular de um soldado. Lê‐se no trecho
entre os versos 127 e 130: "Assim cantarei os prodígios que teu braço potente / há
pouco operou em favor da gente brasílica, / quando fez raiar, rasgando as trevas do
inferno, / na arcada celeste, esplendoroso arrebol". E nos versos 216 a 220: "Se o
braço de Deus não impede esses aprestos ferozes / com o socorro celeste, senão
dispersa essas tribus altivas / que vibram ao incêndio da guerra e ao faro do sangue, /
em breve a ímpia guerra tudo terá conspurcado / e encharcada se verá a terra no
sangue dos justos." A figura do braço serve para estabelecer um vínculo semântico
entre as ações práticas da guerra e a força sagrada, que é encarada como fundamento
da capacidade militar dos portugueses. "Eis a hora dos valentes e bravos! / Alento e
energia nos dará o Deus poderoso / que domina as alturas. Sua mão vingadora / sobre
o inimigo desumano descerá justiceira." (versos 355‐8, grifo meu).
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O texto aproxima os principais personagens portugueses e Jesus Cristo. De acordo
com o texto, Mem de Sá foi enviado ao Brasil pelo próprio Pai onipotente (cf.p.93,
verso 146 e seguintes). A referência de tempo para o momento em que isso ocorre é
dada pela História Sagrada: entre os versos 155 e 159, depois de anunciar a vinda de
um herói, o poema fala diretamente de Jesus Cristo, estabelecendo a distância
temporal entre Cristo e Mem de Sá. Considerando a elaboração do trecho entre os
versos 149 e 177, é possível afirmar que a estrutura proposta ‐ fala‐se de um herói,
fala‐se a respeito de Cristo, e então nomeia‐se o herói Mem de Sá ‐ eleva
simbolicamente Mem de Sá a uma comparação com o próprio Cristo, uma vez que
ambos, vinculados pela referência temporal, são encarados como enviados por Deus
que permitem a substituição da escuridão pela luz. O vínculo entre o líder português e
as forças divinas retorna de diversas maneiras. Entre os atributos de Mem de Sá, está
no verso 175 "a fé de Cristo jamais desmentida". E no verso 176 diz‐se que seu peito
está "incendiado pelo sopro divino". Do filho morto de Mem de Sá, se diz nos versos
680 e 681: "Venturoso jovem, entre os felizes, nas alturas celestes brilha a tua glória
irmanada à glória divina".
A justificação da demanda de uma intervenção de Deus no Brasil está ligada ao
modo de apresentar os indígenas. A descrição feita da vida no Brasil antes da chegada
dos portugueses é marcada pela negatividade. Leia‐se a passagem seguinte, contendo
os versos 131 a 139:

"Envolta, há séculos, no horror da escuridão idolátrica,
houve nas terras do Sul uma nação, que dobrara a cabeça
ao jugo do tirano infernal, e levava uma vida
vazia de luz divina. Imersa na mais triste miséria,
soberba, desenfreada, cruel, atroz, sanguinária,
mestra em trespassar a vítima com a seta ligeira,
mais feroz que o tigre, mais voraz do que o lobo,
mais assanhada que o lebréu, mais audaz que o leão,
saciava o ávido ventre com carnes humanas."
Este trecho coloca os parâmetros fundamentais de compreensão da realidade
indígena que dominarão o poema. O primeiro aspecto a ressaltar é o componente
demoníaco: os índios são submetidos "ao jugo do tirano infernal". Aqui, como em
outros pontos, o poema utiliza o contraste simbólico luz/trevas, moralmente
carregado, que discerne metaforicamente positividade e negatividade, bem e mal: a
nação esteve sob "escuridão idolátrica", e sem "luz divina". Nos versos 146 e 147,
aparece o seguinte: "Mas um dia o Pai onipotente volveu os olhares dos reinos da luz à
noite das regiöes brasileiras". Em trecho citado anteriormente, Deus traz o arrebol, e
rasga "as trevas do inferno". Os casos de utilização desse campo metafórico ao longo
do texto são numerosos.
A escuridão infernal em que viveriam os índios consiste em uma situação sócio‐
cultural alheia às regras ditadas pelo cristianismo. O caráter demoníaco está associado
ao fato de que, do ponto de vista do jesuíta, as práticas indígenas representam um
desvio em relação ao que é esperado pelas diretrizes cristãs. Como se sabe, na Idade
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Média, a identificação da presença do demoníaco era feita com base no levantamento
de componentes de desvio psicológico, físico ou sócio‐cultural (149).
Longe de ser um caso isolado, a representação dos índios em termos demoníacos
era comum entre os jesuítas. O diabo é considerado 'senhor das terras coloniais'. Os
temores dos índios são explicados "pela incansável perseguição que move o Maligno
contra aqueles que não conhecem Deus" (150).
A atuação de Deus na guerra está associada imageticamente ao componente
demoníaco dos índios. A luta entre portugueses e indígenas é interpretada como
combate entre Deus e o Diabo. A ação política enreda‐se com uma trama de cunho
religioso. O antagonismo entre Deus e o Diabo passa a ser poeticamente dramatizado
nas terras brasileiras. Essa construção literária legitimaria moralmente o massacre dos
índios pelos portugueses.
Anchieta redigiu uma espécie de levantamento das forças demoníacas que
atormentavam os indígenas, incluindo aí o curupira, a ihpupiara, o bateatá. Ao concluí‐
lo, observou: "quer o demônio tornar‐se formidável a estes Brasis, que não conhecem
a Deus, e exercer contra eles tão cruel tirania." (151).
Além do componente demoníaco, há outro ponto a destacar: a enumeração de
animais. O poema de Anchieta propõe uma descrição do modo de vida indígena tendo
como termos de comparação uma série de animais, destacando características que
têm como ponto comum de referência metafórica a capacidade de combate guerreiro.
Em outros pontos, como nos versos 141 e 476, os índios serão tratados
simplesmente como feras. No verso 207, se falará da 'fera tribu'.
Laura de Mello e Souza levanta, em uma série de textos do século XVI, indicaçöes da
representação dos índios como animais. Isso pode ser encontrado na carta de Pero Vaz
de Caminha (152), em Nóbrega e numa carta de Anchieta, em que ele diz, a respeito de
suas atividades medicinais: "deitar imprastos, alevantar espinhelas, e outros ofícios de
albeitar, que eram necessários para aqueles cavalos, isto é, aos índios." Nóbrega chega
a denominar os índios precisamente como "feras bravas", tal qual aparece no poema
de Anchieta (153).
Um dos elementos que se associa tematicamente à condição animal é a
antropofagia, que aparece em trecho anteriormente citado, no verso 139. A referência
à antropofagia reaparece ainda nos versos 210 e 768. O tema é carregado de
tratamento negativo, e os índios são descritos como portadores de ventres ávidos de
sangue, como se fossem feras descontroladas, ansiosas pela devoração canibal. Trata‐
se de uma abordagem que afasta a possibilidade de uma condição verdadeiramente
humana que envolva o comportamento antropofágico, e não considera a função ritual
desse comportamento para os indígenas.
O fato de os indígenas não prestarem "culto organizado a deuses e heróis" fez com
que os jesuítas entendessem que eles não tinham qualquer forma de vida religiosa
(154). A destruição dos indígenas está em sintonia, por isso, com a caça de bruxas e
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feiticeiros feita na península ibérica no período (155). Para o cristianismo, o ser humano
é uno, consciente, autocentrado; nos ritos indígenas, o sujeito entra em transe, se
torna ébrio, descentrado. No cristianismo, não se aceita a poligamia, se defende a
monogamia, e se rejeita fortemente a antropofagia (156). Pesa no processo de
colonização a problemática das diferenças culturais radicais entre colonizadores e
indígenas, não aceitas pelos primeiros. Do seu ponto de vista, "a vida do selvagem
estava imersa na barbárie e as suas práticas se inspiravam diretamente nos demônios"
(157).
Na perspectiva da historiografia contemporânea, a forma de os índios viverem na
colônia merece outro tratamento. Para o olhar atual, não vigoram mais os parâmetros
de compreensão que encaravam como desvios as práticas indígenas. A antropologia
problematizou o etnocentrismo, sustentando, com base na noção de relatividade
cultural, o reconhecimento e a aceitação das diferenças.
Um trabalho de Florestan Fernandes dá indicações sociológicas relevantes para a
reflexão sobre a realidade indígena colonial (158). Em sua exposição centrada na tribo
tupi, o Autor afirma que, como grupo, os índios conviviam ordenadamente, seguindo
um princípio estável de solidariedade, e adotando regras de educação que defendem o
respeito. Viviam com um padrão rígido de equilíbrio interno. Nesse ponto se encontra
uma raiz dos problemas da colonização: os invasores brancos tiveram efeitos
desintegradores, que atingiram o cerne desse equilíbrio.
Fernandes explica que, inicialmente, quando os brancos eram em pequeno número
e se adequavam às condiçöes da vida tribal, o sistema social não era afetado. A
situação mudou a partir de 1533, quando os portugueses quiseram subordinar os
indígenas a seus interesses exploratórios.
Como descreve o historiador, "O anseio de 'submeter' o indígena passou a ser o
elemento central da ideologia dominante no mundo colonial lusitano (...) Tomar‐lhes
as terras, fossem 'aliados' ou 'inimigos'; convertê‐los à escravidão, para dispor ad
libitum de suas pessoas, de suas coisas e de suas mulheres; tratá‐los literalmente como
seres sub‐humanos e negociá‐los" (159).
Quando os índios lutam, trata‐se de defender suas terras, sua segurança e sua
liberdade. Isto é, a violência indígena está associada à preservação do espaço de
sobrevivência e à resistência à escravidão. Trata‐se, portanto, de uma violência que, no
contexto, se justifica por razões políticas compreensíveis. Ela está longe de ser apenas
um impulso animal e descontrolado.
De acordo com as informaçöes de Fernandes, não é procedente pensar ‐ como
sugerem as figuras criadas por Anchieta no De Gestis ‐ que os índios tenham sido
seres descontrolados, "vidas sem rumo" (v.501), "gente odienta" (v.430),
permanentemente agressivos, "que distilam dos peitos malvados / o veneno mortal do
furor e do ódio implacável / e nos ameaçam com a guerra o completo extermínio"
(v.345‐7). Nada faz supor que a atitude violenta dos índios nasça de maneira
espontânea e sem uma causa ligada a uma ação inicial dos próprios portugueses. Os
índios só se mostrariam agressivos em caso de ter de defender suas terras ou sua
liberdade, diante de pessoas incapazes de propor aliança. Trata‐se, em suma, de uma
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distorção histórica fazer supor que os índios seriam agentes de desordem; foram enfim
os colonizadores os efetivos propulsores do conflito cultural.
O texto leva a crer, em certas passagens, que os índios sejam as forças de iniciativa
agressiva nessa guerra, como se os portugueses estivessem desde sempre passivos e
pacíficos na terra brasileira, e que os índios se organizaram militarmente para destruí‐
los (ver por exemplo versos 205‐6, 765‐8). Distorce, portanto, o verdadeiro vetor da
ação política em andamento.
A complexidade da atitude de Anchieta só é compreensível tendo em vista a
imaginação literária do período, que elabora representaçöes do destino dos homens
que tornam compreensível e aceitável o modo de ser do processo colonizador. O
ensaio de Frank Lestringant sobre o imaginário apocalíptico presente na colonização
(160), fundamentado em uma série de textos produzidos nesse período, permite
compreender a sustentação de um olhar como o apresentado por Anchieta.
Diz Lestringant que, na colonização, "o objetivo não é, portanto, de apreender uma
diferença, nem de aumentar a variedade do mundo conhecido, mas, ao contrário,
redescobrir a homogeneidade primordial da Criação (...) o desígnio perseguido
obstinadamente (...) é de 'unificar o mundo e dar a esses países estranhos a forma do
nosso' " (161). No horizonte de Anchieta, não está colocada a necessidade de
reconhecer e aceitar o outro como outro, mas a imposição de tornar o outro o mesmo.
Toda a violência do processo de colonização passa a ser interpretada então como
um componente do caminho para o apocalipse. Os horrores vividos na vinda dos
descobridores são compreendidos como etapas cabíveis desse caminho (162).
De acordo com Lestringant, o processo da colonização é caracterizado por uma
ambivalência: a descoberta do novo é, paradoxalmente, busca do fim. Dentro do
imaginário cristão, os esforços de colonização eram compreendidos como uma etapa
necessária para atingir o juízo final. O plano dos desígnios divinos, apresentado na
Bíblia, projetado para o apocalipse, supõe a uniformização religiosa universal. A
catequização dos estranhos de outros continentes é uma espécie de requisito para a
possibilidade de viabilizar o fim dos tempos e a redenção.
A ação dos colonizadores sobre os índios, buscando transformá‐los ou destruí‐los,
justifica‐se nesse sentido. "Os 'povos sem escrita'(...) estão, em conseqüência, não
apenas privados de história, mas de salvação. (...) o índio, decididamente, representa a
parte sacrificada para a salvação do resto" (163).
Sendo assim, não é incoerente com seu tempo a atitude de Anchieta, que vê na
destruição em massa uma espécie de tarefa sagrada. O lado terrivelmente assustador
da destruição caberia plausivelmente no imaginário apocalíptico da época.
Em seu livro sobre José de Anchieta, Leodegário Azevedo Filho dedica algumas
páginas a De Gestis, e logo no início de seus comentários, faz uma retrospectiva de
uma polêmica entre estudiosos envolvendo a autoria desse poema. Azevedo Filho
expõe que o Padre Serafim Leite, autor da História da Companhia de Jesus no Brasil,
teria contestado a idéia de que Anchieta seria o autor do texto, em razão do "realismo
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que transparece na narração de episódios cruéis" (164). A canonização do poeta poderia
ser comprometida precisamente por esse aspecto.
Embora a polêmica sobre a autoria, como comenta Azevedo Filho, tenha‐se
encaminhado para a resolução, cabe resgatar daí um elemento de interesse para a
interpretação do texto, precisamente o que provocou a desconfiança do Padre Serafim
Leite. O poema De Gestis é caracterizado por uma dedicação ao relato minucioso de
cenas de violência. A posição de Leite está relacionada à aparente impossibilidade de
conciliar o modo de pensar do Padre José de Anchieta e o valor que o poema atribui à
guerra sangrenta.
Essa posição tem como base a idéia, inteiramente plausível, de que José de Anchieta
seja antes de tudo um veiculador fiel da doutrina cristã; se esta tem como orientação o
pacifismo e rejeita a violência, não se poderia esperar de um de seus representantes e
divulgadores um modo de pensar que entrasse em contradição com a própria
doutrina.
Apesar de plausível, a suposição de Leite desconsidera um dado fundamental, com
forte peso na produção de Anchieta ‐ a sua historicidade, seu vínculo com o processo
de colonização no Brasil, dentro do qual estão determinadas condições específicas de
realização das missöes jesuíticas. Leite não leva em adequada consideração os
problemas sociais e políticos que marcaram a colônia, e por isso não avalia a posição
de Anchieta em relação a esses problemas.
Longe de ser pacífico, o processo de colonização brasileiro foi marcado por extrema
violência. Pela hipótese de Leite, Anchieta seria inteiramente estranho a essa violência,
condenando‐a e afastando‐se dela. Isso, porém, não é verdade. Azevedo Filho cita em
seu livro um trecho de uma carta de Anchieta, datada de 1563, em que este se refere
aos índios do seguinte modo: "para este gênero de gente, não há melhor pregação do
que espada e vara de ferro...". Comenta em seguida Azevedo Filho: "Frase chocante na
pena do piedoso jesuíta (...)" (165). O choque vivido pelo crítico pode ser encarado
como um índice de um problema extremamente delicado: a incongruência entre as
expectativas em relação ao pensamento de um homem fortemente vinculado à
doutrina cristã e a manifestação nada pacifista de Anchieta, compreensível apenas
tendo como referência as tensöes históricas do período colonial.

A GUERRA E A AFIRMAÇÃO DO GAÚCHO: NOTAS SOBRE IMAGENS DA MORTE NA
POESIA RIO‐GRANDENSE

Adoro a Forma torturada
Zeferino Brasil, A forma
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No período de 1880 a 1930, o Rio Grande do Sul foi espaço de aparecimento e
circulação de escritores merecedores de atenção. Esses autores, conhecedores da
cultura européia, realizaram uma renovação de enormes proporções nas idéias
literárias do estado. Entre eles, encontra‐se Zeferino Brasil (1870‐1942). Em 1935, é
publicado seu livro Alma Gaúcha, abordando a Revolução Farroupilha (BRASIL: 1976).
O livro elabora longamente, em sua série de tramas narrativas permeadas de imagens
líricas, uma construção da ética heróica do gaúcho.
De acordo com a obra, o Rio Grande do Sul encampou uma luta contra a
opressão (p.8‐9). Várias dificuldades surgem no andamento do conflito, mas a
proposta geral é de mostrar que elas não chegam a abalar a solidez dos gaúchos.
“Liberdade ou guerra” (p.73) é o lema que coroa a postura dos destemidos farrapos.
Dois aspectos devem ser examinados nessa obra: a representação da guerra e a
imagem da morte.
Logo no início do livro, percebemos com clareza que a guerra é uma
experiência ambígua. Por um lado, é avaliada negativamente: “É sempre um mal a
guerra / pelas ondas de sangue em que mergulha a terra, / pelas vidas que ceifa e os
lares que desfaz, / pela desolação e as ruínas que traz (...)”. Poucos versos adiante,
encontramos uma justificativa que lhe confere valor afirmativo. “Ah! Mas se um nobre
ideal a incendeia e a ilumina, / Então a guerra é santa! É a Cruzada divina / que os
povos enaltece (...) Pelo Bem, Pelo Amor, Pela Bondade, pelo / Reinado da Justiça!
Então o pesadelo / Da guerra se transforma em desfilar de heróis, / Em glorificações,
hosanas e arrebóis!” (p.12‐13).
A ética heróica (ARAÚJO E FISCHER, in TARGA: 1998, 55‐9) se forma dentro de
uma perspectiva positiva da guerra, como instrumento de busca de valores positivos –
bem, amor, bondade, justiça. Mais do que isso, pelo repertório de elementos cristãos,
como experiência sacralizada. Tudo depende do “nobre ideal”.
Nos poemas O estaqueado e Dois magnânimos, encontramos uma curiosa
necessidade de definição tautológica, como forma de aceitação da necessidade de
continuar em conflito: “a guerra é a guerra”. No segundo poema mencionado, o
sujeito lírico enumera suas seqüelas: “Porém a guerra é a guerra: anseios, amarguras, /
Incerteza, esperança... o caminho da morte...” (p.57). Diante da guerra, no entanto,
coloca‐se a ausência de escolha: “Não há como fugir e o momento não tarda / do
tremendo holocausto. A luta é inevitável.” (p. 49).
A possibilidade da morte não é afastada ou descartada. Pelo contrário, faz
parte da ética heróica a necessidade de encarar a sua possibilidade.
Render‐se? Nunca! Avante!
Ah! Mil vezes a morte! (p.50)
Antes morrer com glória
Que fugir (p.57)
Ah! Mil vezes morrer, que assistir, como os vis,
A morte do meu sonho encantado e feliz! (p.69)

Em Alma gaúcha encontramos o topos da morte como libertação, de origem
romântica, encontrado em Goethe e Castro Alves, e aqui já comentado em suas
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aparições em Marcelo Gama (1878‐1915) e no próprio Zeferino Brasil. Aqui, ele
comparece para representar a libertação do sofrimento de não ver satisfeito o
interesse na mudança social: “A morte lhe poupava o terrível tormento, / a amargura
de ver o desmoronamento / do sonho encantador que lhe dera a ilusão / de uma
pátria melhor” (p.68).
Alma gaúcha permite ver com clareza a forte conexão entre a ética heróica, que
valoriza a guerra que corresponde a um ideal, e a determinação em encarar a morte. A
trama de referências conotativas é recorrente o suficiente dentro do livro para
permitir a compreensão de que o desejo de ir guerrear é, necessariamente, um desejo
de correr risco. A profunda ambivalência de que, em uma mesma página, passemos
rapidamente da definição da guerra como mal para o conceito de guerra santa, remete
à formulação anteriormente citada em que o sujeito tem vontade de não distinguir o
bem e o mal, o sofrimento e o prazer, o ser e o não ser. A vontade de cair em
contradição faz com que o sujeito escape de julgamento moral. Reconhecer o horror
da guerra ‐ anseios, amarguras, incerteza, destruição – e em seguida justifica‐la por
um ideal coletivo, ver nela o mal e também o bem, é um modo de colocá‐la acima do
questionamento moral.
Nada casual é a conotação proposta pelo título. Estamos falando aqui não
apenas de uma interpretação da Revolução Farroupilha, mas da própria identidade da
sociedade gaúcha. A constituição desta identidade é pautada pela ética heróica, e esta
se expressa na possibilidade de elevar a guerra à dimensão de meio de afirmação
social. O problema é sintetizado pelo antropólogo Sérgio Alves Teixeira:
“Tenho, como ponto pacífico, que os elementos básicos que serviram de
suporte ao desenvolvimento da heroicidade e valentia, como atributos do gaúcho, são
as muitas guerras e conflitos armados em que por mais de dois séculos se envolveu a
população do hoje estado do Rio Grande do Sul (...)”(TEIXEIRA: 1994, 186)
Essa concepção encontra manifestações em vários elementos de nossa
formação cultural. Alcides Maya, por exemplo, desenvolve uma psicologia do gaúcho
marcada pela combatividade, articulada com a exaltação do passado de lutas do
estado (BAUMGARTEN: 1997, 124). Há um caso que vale a pena examinar de perto.
Trata‐se do livro de João Pinto da Silva, História Literária do Rio Grande do Sul (SILVA:
1924). Consideremos alguns trechos desse livro, responsável por alguns dos critérios
segundo os quais organizamos nossa pauta de valores literários no estado.
O símbolo histórico do Rio Grande teria de ser sempre,
fatalmente, um guerrilheiro. É um imperativo da sua situação
de defensor da linha divisória. (p.9).
(...) o Rio Grande – sucessivamente presídio, capitania,
província, estado – não foi mais do que vasta praça de guerra
(...) Essas lutas tremendas, essas inelutáveis vicissitudes
históricas, impunham incalculáveis e torrenciais sangrias. (p.10)
O nosso gaúcho era, não há dúvida, destemido e cavalheiresco,
mas não se batia, geralmente, senão urgido pelas necessidades
(...) (p.20)
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No Rio Grande, em todo o largo período que vai do início de seu
povoamento à queda da Monarquia, registrou‐se apenas uma
revolução. As demais e numerosas pelejas em que tomamos
parte, sobre o nosso solo, ou sobre solo alheio, foram sempre
contra inimigo externo; eram, portanto, pugnas que agiam
sobre as nossas gentes como forças decisivas de coesão, de
confraternização. (p.20‐21)
(...) reconhecer ainda a influência das nossas origens guerreiras
(p.24)
Porque o gaúcho dos bons tempos, afeito às lutas mais
sanguinolentas, é sempre um enamorado de si mesmo (p.168)
O livro de João Pinto da Silva permite formular algumas observações gerais. A
formação social no Rio Grande do Sul foi marcada por intensa e constante violência. A
afirmação do gaúcho, nesse contexto, esteve ligada à sua capacidade de guerrear.
Como indica Silva, nossa formação social teria ganho coesão através da união
necessária para vencer inimigos. O modelo de gaúcho a que Silva faz referência com
simpatia é o afeito à violência sangrenta.
Seu trabalho serviu de fundamento para estudos posteriores. Cabe ressaltar
que Silva admirou profundamente o simbolismo, tendo realizado trabalhos sobre
poetas do período, e foi, ele mesmo, poeta simbolista (BAUMGARTEN:1997 ,156‐160).
A sua História Literária dedica bom espaço a Fontoura Xavier (1856‐1922), Marcelo
Gama e Zeferino Brasil. Avalia com interesse os temas preferenciais e o teor
melancólico da produção dos autores.
Dois aspectos do pensamento de Silva – a associação entre o modo de
conceber a representação do gaúcho e o interesse pela poética simbolista – estão
articulados entre si. Em ambos os casos, acabamos encontrando a apreciação da
beleza existente na experiência do sofrimento. Não é por acaso que considera Opalas
um esplêndido volume, e atribui à guerra uma condição de “espetáculo”, responsável
por nosso fortalecimento (SILVA, in KRUG e CARVALHO: s.d, 44). Essa articulação nos
permite pensar a presença do externo no interno, para falar em termos de sociologia
da literatura. Nossa história de guerra encontra expressão em nossa produção lírica,
tanto temática como formalmente.
Para ter uma percepção mais séria e exata da questão, antes de formular
propriamente a hipótese de leitura, passemos por um livro de memórias. Um dos
poetas incluídos em nosso horizonte de interesse de estudo, Álvaro Moreyra (1888‐
1964), dedicou‐se a recuperar o passado em As amargas, não... (MOREYRA: 1989), livro
em que faz referência a episódios importantes do passado, inclusive ligados à
convivência com outros poetas, e à amizade com Felippe d`Oliveira (1890‐1933). Passo
a transcrever algumas passagens importantes da obra.
A geração da guerra antes da guerra. (...) As palavras que não
bastavam. Uma melancolia artificial, tornada mais tarde a mais
natural das melancolias. (p.161)
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Só se fala em guerra. A guerra pertence à morte. Mas, a morte
é ainda um ato da vida (...) (p.195)
No nosso tempo, a grande guerra, aquela que ia ser a última
guerra, separou o começo do século do resto que ainda íamos
viver. (...) Nada impediu que a guerra continuasse. (...) Guerra
sempre existiu. Guerra sempre existe. Guerra sempre existirá.
(p.206)
A guerra entristeceu demais. (...) Nunca houve tanta cara feia!
As flores parece que nascem arrependidas. (p.254)
Não há cousa alguma definida, certa, exata. Todas as coisas são
vagas, inesperadas, fora de qualquer premeditação. (p.300)
Apesar de tanta guerra, a população do mundo cresce (...)
(p.355)
Essas passagens servem de referências exemplares de um sistema de idéias
construído dispersamente ao longo das memórias. Em primeiro lugar, é necessário
ressaltar a idéia de onipresença da guerra, acentuada pela variação de tempos do
verbo existir, na citação transcrita da p.206. Não se coloca a possibilidade de um
mundo sem guerra. Mesmo sendo uma generalização, formulada sob o impacto da
reflexão a respeito da I Guerra Mundial, que fragmentou a continuidade do tempo, é
possível entender que a motivação para a representação da onipresença esteja
associada ao processo histórico acompanhado por Moreyra, e ao passado que o autor
reconhece como seu – o do Rio Grande do Sul. Há tanta guerra no estado que não é
viável pensar o passado e a formação social sem considerar as experiências de
destruição nele vividas.
Em segundo lugar, é preciso deter duas articulações conceituais propostas por
Moreyra – a guerra “pertence à morte” e “entristeceu demais”. Pelo menos nas
memórias de Álvaro Moreyra, está explicitada uma lógica perversa que, na poética
dominante entre 1880 e 1930, circula de maneira implícita. Essa lógica consiste em que
a pressão intensa e constante da experiência da guerra joga o sujeito em um contato
direto com a expectativa da morte, e provoca melancolia, tristeza profunda. As
tensões emotivas constituídas por esse contato com a idéia de morte e com a
melancolia, em perspectiva freudiana, podem ter basicamente dois caminhos: a auto‐
destruição, com as manifestações de desejo de morte; e a destruição do outro, com
desejo de agressão e de contribuir para a guerra.
Essas tensões instabilizam a subjetividade. Perdida, pelo impacto da violência,
pelo medo de ser esmagado por uma realidade hostil, a confiança na possibilidade de
dar sentido à realidade em sua totalidade, o sujeito desequilibra as relações com o
mundo externo, e com isso conjuga a vontade de nele buscar prazer com a pulsão que
leva a nele querer agredir. À luz desse problema, a afirmação de Moreyra de que
“Todas as coisas são vagas, inesperadas, fora de qualquer premeditação” resume o
senso de ausência de lógica e ordem na realidade. Esse senso é inteiramente coerente
com a ambivalência da conjunção formada: a busca de prazer é também busca de
destruição, ao destruir encontro prazer.
O sadismo detectado por Antonio Candido em Fontoura Xavier (CANDIDO:
1993), e os elogios que este e Zeferino Brasil fazem à guerra, são expressões
rigorosamente fiéis a essa ambivalência. Do mesmo modo, as variações nos modos de

161
representação da morte, especialmente em Marcelo Gama (a morte conforta, mas
assusta), e da representação da guerra, em Zeferino Brasil (guerra do mal, guerra
santa) , confirmam a impossibilidade, dentro desse universo poético, de reduzir a
experiência da guerra a uma visão linear e coerente.
O escritor Fontoura Xavier é responsável pelo poema À guerra.
1. A vossa paz, ó césares da guerra,
2. Enfada a multidão:
3. Há muito não saudais a evolução da terra
4. A tiros de canhão!
5. Mandai desentupir, ó reis, essas casernas
6. Ao brado de marchar!
7. Eles vivem sem nome a vida das tavernas,
8. Se esquecem de matar.
9. Os velhos generais não sonham a vitória
10. Nem pensam no porvir...
11. Mandai‐os despertar pelo clarim da glória,
12. À grita – destruir!..
13. Sabeis, esses heróis das vastas esplanadas
14. Precisam de viver,
15. E como consegui‐lo, às lanças e às espadas
16.
Não dando de comer?...
17. Demais vai tropeçando à tumba do passado
18.
O séc’ lo colossal,
19. E faz‐se necessário o ensaio antecipado
20.
De um grande funeral!
21. O sec´lo do vapor, do Cenis, da metralha,
22. Do Krupp e do Suez,
23. Não pode sepultar‐se aos gritos da Canalha,
24. Como qualquer burguês!...
25. A falta de estrugir de cânticos de guerra
26. assombra a geração!...
27. Vamos! Iluminai a evolução da terra
28. A fogos de canhão!... (XAVIER: 1984 ,36‐7)

Dedicado em sua primeira edição a Júlio de Castilhos, À guerra, em suas estrofes
rigorosamente ordenadas em rimas ABAB, utiliza o imperativo, dirigido aos “reis”, aos
“césares da guerra”, para pedir que seja iluminada “a evolução da terra” (v.27).
Deve ser observado que o clamor da guerra elaborado por esse homem
extremamente culto é destituído de qualquer motivação histórica definida. Não há
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uma razão exposta para justificar a guerra. É como se não fosse necessário. A guerra é
bela em si mesma. É inevitável lembrar de Quincas Borba expondo a Brás Cubas o
Humanitismo, defendendo ser “a luta a grande função do gênero humano” (ASSIS:
1984 ,119). E de Marinetti, izendo que “a guerra é bela, porque cria novas
arquiteturas, como a dos grandes tanques, dos esquadrões aéreos em formação
geométrica, das espirais de fumaça pairando sobre aldeias incendiadas, e muitas
outras...” (MARINETTI, apud BENJAMIN: 1985, 195‐6)
Manifestações como as de Marinetti são merecedoras de profunda repulsa, por
seu conteúdo explicitamente desumano, por seu elogio da violência, numa palavra,
por sua infâmia. O que torna o poema de Fontoura Xavier uma perturbadora obra de
arte não é tanto a seleção extravagante de vocabulário ou a eloqüência altissonante. O
que faz desses versos assustadores, definitivamente, é a sua frieza ostensiva, seu
elogio da morte como resultado da elevação heróica dos césares.
O texto sustenta que a paz produz tédio (v.1‐2). Afirma que a vida boêmia leva os
homens a esquecer de matar (v.8), portanto é necessário recuperá‐los. Clama pelo
despertar dos generais, para que se coloquem a destruir (v.12). Defende ser necessário
o ensaio de “um grande funeral” (v.20). Utiliza a imagem dos “fogos de canhão” para
indicar como iluminar a evolução (v.27‐8).
O fascínio pela morte constitui uma linha de composição, dentro de Opalas,
que ocupa um espaço importante. A grande viagem é um soneto que coloca a morte
como tema central. A cena composta de uma viagem marítima serve como referência
para questionar a origem da existência e a incerteza do presente. O último verso
apresenta a morte como “o capitão que vai ao leme” (XAVIER: 1984, 39). A imagem da
morte como guia da existência exemplifica a centralidade da finitude em Opalas.
Possivelmente pouco visível à primeira leitura, a morte se difunde ao longo do livro,
interferindo diretamente na representação de outros temas.
Particularmente expressivo e onírico nesse sentido é As montanhas. A
contemplação atenta das montanhas nos traz a percepção de que elas vivem em um
palco de confronto. Um monte parece falar com “um frêmito de guerra”. Outra
montanha ergue “o pico irascível”. O sujeito lírico clama a Deus para que nos livre “de
uma guerra de morte das montanhas” (XAVIER: 1984, 46). Essa inscrição da guerra e
da morte na natureza inanimada confere ao universo, de uma maneira abrangente,
para além da especificidade humana, um fundamento marcado pela presença da
morte.
Coerentemente, a contemplação da natureza, em Céu aberto, vai encontrar a
destruição total, a instauração do caos, a terra “rolando solta nos espaços”, o céu
“partido em mil pedaços” (XAVIER: 1984, 65). O sonho assustador leva o sujeito lírico a
buscar os braços da pessoa amada. Aproximando As montanhas e Céu aberto, é
possível perceber a atenção cautelosa à presença da possibilidade de a natureza agir
com “forças de destruição esmagadoras e impiedosas” (FREUD: 1974, 95).
Contemporâneo de Fontoura Xavier, o poeta Zeferino Brasil formulou imagens
similares em Noite de tempestade, em que lemos “(...) soluça a imensidade, / tremem
os ecos infinitos, / (...) ruge, lá fora, a tempestade (...) o raio rútilo os espaços / retalhe
(...)” (BRASIL: 1973, 95).
A insegurança criada por essa possibilidade de destruição é inteiramente
coerente com a dúvida sobre a ausência de Deus, formulada em Filosofia e Monólogo
de um cético. A sujeição ao sofrimento e a falta de amparo por parte de Deus
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combinam com a aproximação cúmplice entre o ser humano e a dor, formulada
ostensivamente em A minha dor. O sujeito, neste poema, dá o braço à dor, e sai com
ela a passear, sabendo de sua maldade (XAVIER: 1984, 79).
Zeferino Brasil formulou em Velho tema a idéia de uma onipresença da dor,
que contorna as condições de vida do sujeito lírico: “Eu só vejo (e mais nada no
Universo!) / O acerbo pranto e a dor dos infelizes” (BRASIL: 1973, 34).
No poema Pomo do mal, o sujeito declara que, se existe um mal dentro do
coração da pessoa amada, e esse mal excita a dor, ele morderia o coração, e “beberia a
dor” (XAVIER: 1984, 71). Em Nevrose, similarmente, o sujeito lírico está atraído pela
“tristeza mórbida” e pela “febre infecta” sonhadas em meio ao marasmo (XAVIER:
1984, 77).
Também Brasil manifestou com freqüência em sua poesia inclinações similares.
“só tenho feito o mal!”, anuncia o sujeito lírico em Eu (BRASIL: 1973, 16). Versos
semelhantes aparecem em vários pontos de sua produção, tendo como culminância a
Via dolorosa: “Sou mau, e acho prazer em ser mau, vingativo / e saber que minh`alma
é uma furna de feras” (BRASIL: 1973, 23).
Pomo do mal dá visibilidade a articulações entre textos do livro. Sujeição ao
sofrimento, exposição à natureza esmagadora, cumplicidade com a dor, desamparo
por ausência de transcendência e afinidade com a tristeza têm como ponto de
convergência uma fragilidade do investimento na afirmação da vida. O mal externo – a
natureza assustadora, a ausência de um Deus protetor – e o mal interno – a dor, a
tristeza – se associam, de modo que é inevitável, para contornar a tendência à auto‐
destruição, a necessidade de direcionar a pulsão de morte contra a realidade externa.
O sadismo desse poema, coerentemente, é uma postura cabível em uma concepção de
psicologia do sujeito pautada por esses termos.
Se tomamos, portanto, o conjunto de poemas aqui mencionados de Opala
como expressão de uma concepção de sujeito, entendemos que sustenta o coração do
livro um debate difuso. A exposição ao mal flui para a atração pelo mal. O que poderia
constituir um paradoxo, em meio à diversidade dispersiva de Opalas, na verdade
constitui uma lógica perversa, cujo estabelecimento pelo poeta sinaliza a presença, em
seu ambiente cultural, de uma insatisfação com a realidade.
Embora Fontoura Xavier, tendo sido tradutor de Edgar Allan Poe e Charles
Baudelaire, tenha penetrado fundo na linguagem da crueldade e da agonia, a lógica
perversa de seu livro não tem a arquitetura meticulosa e amadurecida de As flores do
mal. Pelo contrário, em Opalas, essa lógica não chega a se estruturar em uma série
conotativa ordenada.
A terceira parte de Opalas, em que é incluído o texto Pomo do mal, recebe de
Xavier o nome de Ruínas. Reunindo elementos como o silêncio, a noite, a morte, a
despedida, a solidão, a procura, a chuva, a agonia, Ruínas reúne poemas que, em sua
maioria, orbitam em torno do spleen de Baudelaire. Entre a contemplação, a
melancolia e a impotência, o leitor é constantemente levado a um esvaziamento de
expectativas. Existem em Ruínas exceções desse perfil, dificultando a leitura
generalizante. No entanto, as referências a esse esvaziamento são significativas o
suficiente para exigir uma reflexão específica.
Se estendermos nosso olhar ao longo da produção de outros poetas
caracterizados usualmente como finisseculares, parnasianos, decadentistas ou
simbolistas, podemos posicionar Fontoura Xavier como uma espécie de liderança
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involuntária de uma tendência, quase um movimento, que se estende por algumas
décadas. Essa tendência não corresponde com exatidão a um período ou estilo, não se
restringe ao parnasianismo ou ao simbolismo.
Para compreender essa tendência, examinemos uma constante temática.
Notamos em Fontoura Xavier a presença constante da morte. A leitura de outros
poetas gaúchos leva a uma observação talvez assustadora. Como falaram de morte
nossos poetas. Como se interessaram por imagens fúnebres, mórbidas, por reflexões
patéticas sobre finitude e aniquilação.
Marcelo Gama, poeta de rara originalidade, dotado de habilidade na fluência
discursiva, tendo como Xavier tratado de vasta diversidade de assuntos, teve sua
quota de poesia fúnebre. De modo ambivalente, a morte surge de duas formas: “Que
se a idéia de morte às vezes nos conforta, apavora‐nos ver uma pessoa morta”, lemos
em Sugestões do Ocaso (GAMA: 1944, 32) .
Cortejo, caixão, velório, cemitério, morte de criança, de noiva, de homem mau ‐
“Eis a estrada poeirenta e sinistra da morte!”, é a caracterização da Rua da Azenha
(GAMA: 1944, 136). O poema A uma velhinha traz a imagem de que “(...) a Morte
venera as tuas cãs de prata! / ... E o louco do coveiro, a chamar‐te... a chamar‐te...”
(GAMA: 1944, 51). “Que pavor me produz esta idéia de morte!”, enuncia em Eu
(GAMA: 1944, 12).
A morte como libertação da tristeza é apresentada em Taedium Vitae: “Morrer!...
Antes morrer! (...) Tornar‐se a gente em pó, na cova estreita, é deixar, finalmente, de
ser triste” (GAMA: 1944, 15). Semelhante formulação aparece em Zeferino Brasil: “Dá‐
me a morte, o repouso, a paz da sepultura, / Que eu não quero viver nem mais um dia,
um só!” (BRASIL: 1973, 19).
Gama redigiu, em quartetos com versos dodecassílabos, com rimas ABAB, um
poema dirigido à própria Morte como interlocutora, do qual são aqui transcritos
fragmentos.
NO DIA DE FINADOS
(...)
1. Morte! Vê como tudo é falso aqui na terra:
2. consagrarem a ti as plangências do sino,
3. quando tu que criaste o verme, a peste e a guerra,
4. mereces triunfais harmonias de um hino.
(...)
5. Armas, para ajudar‐te, o braço dos heróis,
6. até que um dia, enfim, também os exterminas;
7. e do vil infusório aos rutilantes sóis,
8. com o mesmo poder sobre tudo dominas...
(...)
9. Morte! Supremo bem! Refúgio dos malditos!
10. tu, só tu és a paz que a gente sempre alcança!
11. Tu curas todo mal, e enfim, quando os aflitos
12. já não têm esperança, és ainda a esperança!
(...)
13. Faze a guerra, incendeia, ou põe a pique as naus!
14. Deixa que lavre a peste, ininterruptamente!
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15. Morte! Tu só és má quando levas os maus...
16. Tu devias levar os bons, unicamente!... (GAMA: 1944, 63)

Encontramos aqui a convergência de alguns dos elementos dispersos em Opalas: o
incentivo à guerra, com referência a heróis; o sofrimento interno, dos aflitos
desesperançados; a realidade hostil, com incêndios, naufrágios, peste. Esses
elementos são articulados de modo que as possibilidades de experiência de agonia e
destruição são submetidas a uma instância superior que minimiza seu impacto, a
morte. Ao invés de ser percebida como inimiga, a Morte, tal como a Dor para Fontoura
Xavier, é tratada como uma verdadeira companheira, digna de confiança,
especificamente para os “malditos”, a quem se conta “como tudo é falso”.
A pulsão de destruição, neste caso, se volta para a realidade de maneira
extremada. O poema abre mão de qualquer investimento na afirmação da vida. Muito
mais sádico do que Pomo do mal, celebra a destruição como forma de paz, de cura
para todo mal. O sadismo constitui, claramente, uma manifestação de que a tolerância
à existência é muito difícil.
Uma marca importante, implícita na poética de Xavier e Gama, e explicitada
por Zeferino Brasil, é a compreensão da existência em perspectiva paradoxal. Para
esta, sofrimento e prazer não se distinguem.
Não distinguir o Bem do Mal! o sofrimento
Do prazer! Nada ouvir nem nada compreender!
Não sofrer a tortura, a dor do pensamento!
Não amar a ninguém! Ninguém! Ser e não ser!
(BRASIL: 1973, 21)
A suspensão das diferenças e do senso de identidade coerente estão diretamente
associadas neste trecho do complexo Eu. O desejo de ser e não ser, suspensão e
superação do dilema hamletiano, tal como o correlato desejo de ser pedra
manifestado em Aspiração, consiste em uma forma de ultrapassar o limite moral e
social que organiza as ações em aceitáveis ou condenáveis. Para além do bem e do
mal, as atitudes de incentivo à destruição deixam de ter a possibilidade de gerar
culpabilidade. Não amar, não compreender, não ouvir – é a condição, conveniente à
pulsão de morte, para o afastamento do universo das regras que controlam as ações,
que oprimem, deixando o sujeito em estado de autonomia. Considerando a disposição
para fazer o mal anunciada no mesmo pessoa, essa autonomia permite o livre
exercício desse mal.
Em um de seus momentos mais curiosos, Gama escreve: “Que bom ser imbecil
como certa gentinha, / e incapaz de sentir a opressão da paisagem” (GAMA: 1944, 30).
Como as montanhas de Xavier, a paisagem de Gama assusta. Aqui “ser imbecil” é
como “nada compreender”, não sofrer “a dor do pensamento” formulada por Brasil. O
insulto à “gentinha”, diminutivo preconceituoso, sinaliza a vaidade intelectual do
sofredor. Trata‐se, de acordo com Vera Teixeira Aguiar, de “desprezo pelos homens
comuns e um profundo tédio” (AGUIAR: 1989, 52). Na poesia de Marcelo Gama, o
lugar dado à melancolia e à angústia é amplo. Esses sentimentos se difundem ao longo
da produção, se instalam com impacto no ambicioso e alucinatório texto Noite de

166
insônia, governando a variação de tons e de humor, que inclui momentos irônicos
importantes.
Não é apenas em Fontoura Xavier e Marcelo Gama que encontramos a morte
constantemente. Morta!, Diante de uma caveira, Balada e Duo sentimental dão
visibilidade ao tema na produção de Zeferino Brasil. A sua valorização ocorre também
em Eduardo Guimaraens (1892‐1928). Lemos em A divina quimera: “sem causa, adoro
a morte” (GUIMARAENS: 1978, 27); “E este letal tormento! / E o desejo da morte!”
(GUIMARAENS: 1978, 44). Em Guimaraens, a melancolia está por toda parte. Imagens
noturnas, alusões à tristeza, ao luto, à inutilidade da passagem do tempo, ao
sentimento de tortura estabelecem o campo de referências que serve de pauta para
descrições minuciosas e contemplativas do sofrimento. Nem sempre o sofrimento se
justifica ou se explica. De modo geral, a adoção do spleen constitui em Guimaraens
um fim em si mesmo, como um gosto de viver em um estado inativo, lânguido, muito
próximo do horizonte da pulsão de morte.
A poesia de Álvaro Moreyra, como a do amigo Eduardo Guimaraens, traz várias
referências ao tema. Moreyra é responsável por uma releitura da Canção do exílio de
Gonçalves Dias de conotação patética, em que “no enterro das crianças / ainda canta o
sabiá” (MOREYRA: 1994, 75). O melancólico poema Eugênia lamenta dolorosamente a
perda da mulher amada (MOREYRA: 1994, 73‐4). Imagens sugestivas sobre o assunto
encontradas freqüentemente no conjunto de sua poesia.
Dono de uma produção que, como a de Xavier e a de Gama, exige atenção pela
diversidade temática, Felippe d`Oliveira também teve sua quota de dedicação ao tema.
Em Terra perdida, encontramos “tumbas”, “finados”, “um réquiem”, “sons de
funerários salmos” e a presença de um “coveiro” (OLIVEIRA: 1990, 52‐3). O autor
dedica um longo poema a vislumbrar O salto da morte (OLIVEIRA: 1990, 100‐2). O caso
mais importante é O epitáfio que não foi gravado (OLIVEIRA: 1990, 93‐4), que
apresenta em andamento lento a morte de uma pessoa.
1. Todos sentiram quando a morte entrou
2. com um frêmito apressado de retardatária.
3. A que tinha de morrer, ‐ a que a esperava, ‐
4. fechou os olhos
5. fatigados de assistirem ao mal‐entendido da vida.
6. (...) sobre a serenidade da morte purificadora,
7. a redenção do silêncio (...)
As palavras “purificadora” (v.6) e “redenção” (v.7) caracterizam, em uma versão
mais sóbria, uma posição similar à formulada por Marcelo Gama, de que a morte
“cura todo mal”. O cansaço dos olhos, metonímia do desgaste sentido ao longo da
vida, é motivado pelo “mal‐entendido” que a constitui. Na vida, desordem; na morte,
pureza.
Podemos afirmar que, no conjunto de autores aqui mencionados, existem
alguns pontos de afinidades eletivas. O interesse pelo tema da morte, é claro, não é
exclusivo da literatura brasileira ou da gaúcha. O emprego de recursos próprios do
estilo parnasiano, ou do simbolista, por esses autores, evidencia sua assimilação de
informações externas. O simbolismo chegou ao Brasil a partir de uma influência
européia. Foi calcado em uma leitura de Charles Baudelaire e outros autores, e teve
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uma retórica orientada por convenções. Mesmo assim, o fato de haver influências não
esgota a explicação da razão pela qual um conjunto de escritores gaúchos interioriza
com tanto interesse as propostas simbolistas. Poderiam ter ignorado, prolongado o
romantismo, poderiam não ter tido motivação para escrever. Tendo escrito, e sendo
essa escrita hoje objeto de reflexão histórica, é necessário formular uma hipótese de
leitura que indique a necessidade estética de um ideário simbolista em um contexto
como esse.
Por que a cultura rio‐grandense interiorizou, dentre as influências européias,
justamente, com essa proporção de intensidade, as descrições de agrado parnasiano,
as formulações vagas do gosto simbolista, as emoções patéticas, os devaneios? Para
usar os termos de Guilhermino César, de onde vem motivação para formas
caracterizadas por decadentismo, crepuscularismo ou penumbrismo (CESAR: 1994,
127)? Ultrapassando a classificação periodológica, e olhando os autores mencionados
em conjunto, algumas reincidências saltam aos olhos. Luís Augusto Fischer recuperou
de João Pinto da Silva a seguinte perplexidade: “com tanta guerra, com tanto espírito
belicoso na experiência concreta, seria esperável que nossa poesia tivesse, pensava
ele, pelo menos um sopro épico, se não alguma forma épica. No entanto,
desconcertantemente, não foi isso que aconteceu: nossos principais poetas, bem ao
contrário, são líricos” (FISCHER: 1998,85). Podemos acrescentar à formulação de
Fischer uma segunda perplexidade – muitos de nossos principais poetas estão entre o
parnasianismo e o simbolismo. E entre a sua ampla diversidade de temas – mulheres,
paisagens, passado, movimentos da natureza – desponta essa freqüência notável da
morte. Por que a perspectiva melancólica, pautada na experiência da perda, na
fragmentação da experiência, na decepção com a realidade, é tão constante? Mais do
que isso, por que uma relação tão vigorosa com várias faces da morte, da destruição,
do mal? Nossa hipótese é de que existe uma associação, aparentemente mediada e
tênue, mas de implicações muito relevantes para a concepção poética que estamos
tentando apreender, entre o interesse pela guerra e as alusões à morte.
A relevância e a valorização de poetas como Fontoura Xavier, Marcelo Gama,
Eduardo Guimaraens, Felippe d`Oliveira, Álvaro Moreyra e Zeferino Brasil, estão
diretamente ligadas ao fato de que, por sua freqüente aproximação da morte, por suas
afirmações melancólicas, pela sua constante disposição para representar estados
emocionais dolorosos, esses escritores, ora diretamente, ora de maneira mediada,
representam um resultado, em termos de psicologia social, de um processo longo,
difícil e forte de violência, governos de conduta autoritária, ameaças de fragmentação
política.
A lírica melancólica desses autores está associada ao mal‐estar motivado pela
ansiedade social, em um contexto de autoritarismo e violência. Em um contexto como
esse, com elevada freqüência de conflitos culturais, de poder e de classe, entre as
opressões externas e os impulsos internos, é plausível pensar muito em decepção,
agonia e morte. Fazem falta condições sociais que permitissem qualquer proposta
democrática emancipatória, como confiança nas instituições. Marcelo Gama, não por
acaso, é capaz de proferir uma conferência com o nome de “A grandeza social da
mentira”, em 1907 (AGUIAR: 1989 ,15).
Entre as possibilidades do regionalismo tradicional, que busca freqüentemente
resgatar a figura do gaúcho em estatuto mítico, e o caminho do simbolismo, foi
desenvolvida uma tensão que acompanhava as transformações resultantes dos passos
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de modernização urbana que interferiam na paisagem do estado, mudando o valor do
universo campeiro (ZILBERMAN: 1986,8).
Fontoura Xavier, à sua maneira, interiorizou um aspecto da dinâmica da
formação social – a auto‐afirmação coletiva em processo destrutivo. Sob perspectiva
não crítica, mas desumana, de um louvor à violência. O fato de um intelectual culto, de
estatura e prestígio, incentivar com tanta ênfase a guerra, no poema transcrito
anteriormente, diz muito sobre seu público e seu tempo. Seu perfil estilístico
misturado – algo parnasiano, algo romântico, algo simbolista, como se observa pelos
comentadores – é adequado para a mistura ideológica encontrada no interior de sua
produção.
Em um universo marcado por tanta guerra, pelo menos duas atitudes seriam
possíveis. Uma escrita de puro louvor à guerra, e uma escrita de defesa da paz e
contestação da violência. O poema À Guerra exemplifica a primeira opção. Em vários
trechos, Alma de gaúcho faz o mesmo. No entanto, se examinamos de perto as obras,
considerando suas múltiplas dimensões internas, percebemos que as ambivalências se
multiplicam. Morte buscada, morte evitada. Guerra má, guerra santa. Sadismo, auto‐
destruição.
Em tempos autoritários, por que passaram Xavier, Gama, Moreyra, Oliveira,
Guimaraens e Brasil, a afirmação subjetiva é marcada pelo controle do senso de ordem
externo. A ambivalência constitutiva da formação social gaúcha – entre a autonomia
de identidade e a relação com a federação, entre a violência constante e a busca de
conservação de ordem, entre os impulsos de modernização e a pauta conservadora –
encontra expressão nas preocupações instáveis formuladas pelos poetas.
Tomemos o livro Breve inventário de temas do sul, um dos melhores
mapeamentos de problemas da sociedade rio‐grandense. Nada de casual em que o
primeiro tema tratado, na ordenação de capítulos, seja a guerra. Em um artigo de
Raymundo Faoro encontrado no livro, encontramos a avaliação de que “nunca possuiu
o Rio Grande um governo democrático” (FAORO, in TARGA: 1998, 36). Essa afirmação
é caracterizada como notável por Homero Araújo e Luís Augusto Fischer, em Para ler
Raymundo Faoro, estudo que reúne observações sobre temas ligados às
especificidades e tensões de nossa formação social, como a força da presença da
violência representada nos relatos de Simões Lopes Neto, a modernização autoritária
empreendida no estado, e sobre a ética heróica. (ARAÚJO E FISCHER, in TARGA: 1998,
55‐9). Deste último ponto, gostaria de deter a associação, sinalizada pelos autores,
entre a ética heróica e as guerras ocorridas no estado.
Em um ambiente marcado, antes de mais nada, e bem antes de qualquer outra
coisa, pela guerra e pelo autoritarismo, a orientação adotada pelos poetas, levando‐os
à aproximação da morte, à indeterminação, à contradição, é uma orientação plausível.
O externo, de fato, se torna interno. Em um período em que ainda não havia ocorrido
integração econômica e política no país (OLIVEN, in TARGA: 1998, 306), em que o
movimento da vida social era conjetural e conflitivo, e o imaginário republicano ainda
buscava sua forma, o Rio Grande do Sul não havia encontrado uma auto‐sustentação
social que não empregasse o exercício do autoritarismo. O mal‐estar da civilização
gaúcha, entre a permanente exposição ao sofrimento, a disposição constante à guerra
e a busca de uma forma de vida satisfatória, encontra em expressões como “A guerra
pertence à morte. Mas, a morte é ainda um ato da vida” e “Incerteza, esperança... o
caminho da morte...”, formulações adequadas para avaliar sua História.
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PARTE IV
ANOS 1930 A 1950

POESIA LÍRICA E POLÍTICA NO BRASIL: A VIDA MÍNIMA EM CARLOS DRUMMOND DE
ANDRADE

A profunda complexidade da política brasileira na primeira metade do século
XX pode ser observada em vários campos da esfera pública, na vida ideológica, na
organização jurídica e na formação de dinâmicas urbanas de trabalho. Uma das faces
dessa complexidade está na produção cultural que, não sem contradições, dialoga com
as tensões da sociedade brasileira, apresentando impasses decisivos.
O livro A rosa do povo, de Carlos Drummond de Andrade166, publicado em
1945, já foi examinado por historiadores e críticos literários, como um livro voltado
para a militância. Vagner Camilo estudou suas relações com o ambiente ideológico em
torno do Partido Comunista Brasileiro167. Iumna Maria Simon discutiu as relações do
livro com a literatura engajada, nele encontrando uma ambigüidade constitutiva, a
articulação de uma expectativa de mudanças com um senso de limitações da poesia
para a capacidade de intervenção168.
Podemos pensar no contexto de elaboração de A rosa do povo com base na
categoria do trauma. Renato Janine Ribeiro elaborou uma reflexão sobre o assunto
dentro do quadro histórico especificamente brasileiro. Para ele, o país viveu dois
traumas constitutivos: a violência continuada durante a colonização, e a escravidão,
estendida após a independência. Os massacres, genocídios, a exploração perversa do
espaço e a ausência de bases para instituições sólidas definiram fundamentos da
experiência brasileira moderna 169. Como a sociedade não superou seus traumas, isto
é, não elaborou conscientemente as perdas coletivas, permanece sem condições de
perceber claramente a si mesma, e os resíduos e heranças da violência retornam
constantemente, como fantasmagorias.
Nesse assunto, foi muito importante a contribuição de Sven Kramer, que
elaborou o problema do trauma na perspectiva da sua continuidade no tempo. Se uma
geração não resolve o trauma vivido, a carga de impacto pode ser retomada pela
geração seguinte, e assim sucessivamente. Kramer chama de trauma seqüencial a
condição em que as repercussões da violência podem ser persistentemente
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desdobradas e impregnadas 170. Nessa perspectiva, a sociedade brasileira atual estaria
marcada pelo efeito difuso de violência e repressão de décadas e séculos anteriores.
A leitura de A rosa do povo, com o apoio dessas reflexões, leva à observação
de que o livro traz em si um diálogo crítico com a violência e a repressão de seu
tempo. No contexto brasileiro, a referência é o autoritarismo do Estado Novo. Em um
âmbito mais amplo, está presente o impacto da Segunda Guerra Mundial.
Em 1951, Theodor W. Adorno publicou a Mínima Moralia, trabalho que
apresenta um conjunto de reflexões aforísticas, abordando a regressão e a barbárie
que se desenvolveram com a modernização. Profundamente marcado pela Segunda
Guerra, o livro coloca em questão os princípios da racionalidade européia tradicional,
encontrando manifestações diretas e indiretas da violência em padrões de
comportamento e em procedimentos institucionais171. Escrito com descontinuidades e
fragmentação formal, o livro estuda a presença do inumano no solo histórico do seu
presente.
Guardando as diferenças entre os respectivos contextos de produção, podemos
encontrar uma ligação importante entre Mínima Moralia e A rosa do povo. Adorno
procura meios para elaborar a impregnação da violência regressiva na vida social
européia, e esse esforço exige o distanciamento com relação a categorias tradicionais,
em especial as hegelianas, que ele conhecia bem. Adorno precisava questionar
intensamente as concepções de pensamento pautadas pela totalidade, pela plenitude,
em razão da proporção abismal tomada pela história com a Segunda Guerra e seus
desdobramentos.
A experiência histórica brasileira dos anos 30 e da primeira metade dos anos 40
está fortemente ligada ao processo de modernização tecnológica, em articulação com
o capitalismo internacional. A política brasileira associou ideologicamente a política
modernizadora ao controle autoritário da sociedade.
Nas várias formas da retórica conservadora, que permeiam a prosa política e os
discursos institucionais desse tempo, encontramos constantemente o elogio da
unificação do país, em nome de sua soberania. Entre os princípios conceituais dessa
retórica, estão a remissão constante à transcendência, com a legitimação da política
por parte de Deus; a perspectiva positiva de vivência do tempo, voltada para a
continuidade e o progresso; e a convicção de que a ação prática é decisiva para a
concretização dos ideais abstratos.
A concepção de poesia lírica de A rosa do povo se distancia deliberadamente de
projetos de representação totalizante. A configuração da história do Brasil se afasta
esteticamente da unidade. Um dos principais inimigos, em termos de formulação
artística, deve ser Plínio Salgado. O escritor, responsável por extensa produção,
cultivou fortemente a simbologia da unidade. Esse interesse atendia o propósito, em
termos ideológicos, de defesa de uma imagem autoritariamente imposta de um Brasil
unificado, a partir de São Paulo, do controle econômico e de uma linguagem
repressora172.
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As diferenças de contextos e mediações são importantes, mas cabe evidenciar
um ponto comum entre Adorno e Drummond. Nos dois casos, a incorporação
traumática da experiência histórica leva à imagem do mínimo. Trata‐se de uma
imagem que exige uma delimitação interpretativa ponderada.
A experiência configurada como mínimo tem uma ambigüidade. Ela não é uma
experiência viável em termos plenos, ela não atinge seu potencial. De outro lado, ela
também não é a completa ausência, o vazio total. A imagem do mínimo porta a
dubiedade de não estar nos parâmetros esperados do vivido, nem se entregar à morte.
Em Adorno, a presença assustadora do inumano é descrita com categorias
negativas. O pensador necessita, constantemente, de termos que permitam perceber
a diferença entre as suas expectativas de uma experiência humana passível de
atribuição de sentido, e o impacto destrutivo da violência coletiva, dos regimes
autoritários e da impessoalidade das instituições.
O livro de Drummond remete a um contexto intelectual pautado, dentro do
pensamento hegemônico, por perspectivas excludentes. A defesa do branqueamento
de Oliveira Vianna, a adoração do fascismo em Miguel Reale, o anti‐semitismo
sistemático de Gustavo Barroso tinham uma circulação importante e prestigiada173.
Contrariando essas correntes ideológicas, Drummond se voltou para a experiência
histórica traumática de seu tempo. Considerando os trabalhos de Simon
Schwartzman174 e Maria Celina Araújo175, podemos inferir que, resistente a tendências
do contexto, não defendeu os projetos nacionalistas de Getúlio Vargas, nem a inserção
dos indivíduos em planos de modernização.
O interesse de Drummond pela imagem do mínimo está associado a um
confronto direto com a retórica conservadora de seu tempo, voltada constantemente
para a grandiloqüência, as noções de progresso e avanço, a exploração política do
discurso do crescimento. Em lugar disso, o livro mergulha no impacto traumático do
processo histórico. Ali, de onde ele fala, não há progresso no horizonte, não há
superação visível, não há síntese conciliadora.
Reinaldo Martiniano Marques, em sua reflexão sobre Drummond e outros
poetas do período, observa uma conexão entre a perspectiva melancólica de
elaboração da lírica e a postura de resistência ao autoritarismo do Estado Novo. A
crítica da modernização nacionalista está associada, para o autor, à valorização do
olhar melancólico sobre o passado 176.
Há um poema, em A rosa do povo, em que a imagem do mínimo e a perspectiva
melancólica se integram, de modo produtivo e provocador. O texto tem o título Vida
menor. Cabe deter a atenção sobre esse poema, e pensar como ele pode assumir um
papel central nas relações entre produção cultural e tensão política no Brasil.
Destoando da postura exclamativa e das interrogações revoltadas que surgem
em outras partes do livro, esse poema apresenta uma economia formal muito
VIANNA, Oliveira. Evolução do povo brasileiro. Rio de Janeiro: José Olympio, 1956. REALE, Miguel. O fenômeno fascista. In:
___. Obras políticas. Brasília: Ed. UNB, 1983. BARROSO, Gustavo. História secreta do Brasil . São Paulo: Companhia Editora
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específica. A construção rítmica, em que se destaca a enorme quantidade de pausas,
permite que o ritmo acentue a idéia, enfatizada por imagens do poema, de
sofreguidão e desgaste por parte do sujeito lírico. Falta à fala a condição da fluência. A
repetição das palavras “não” e “nem” desenvolve a percepção de que sabemos deste
sujeito, sobretudo, o que ele não é, não faz, não realiza, temos dele uma percepção
calcada em lacunas e ausências. A preferência por formas nominais do verbo, o
gerúndio e o particípio, contribui para uma configuração em que a experiência não
ocorre de modo afirmativo e ativo.
São elementos formais que, como certos traços da pele em Portinari ou certas
cenas na água em Mário Peixoto, apontam para uma necessidade estética, em que a
elaboração detalhada da forma deve se associar à precariedade dos horizontes da
experiência. Rompe‐se com a mimese tradicional, com o reconhecimento realista da
unidade formal. A relação entre literatura e história se dá em uma condição
antagônica. O trauma histórico não pode ser representado mimeticamente, não foi
nem assimilado e elaborado coletivamente. Seu impacto é elaborado esteticamente
como limite. O sujeito não ascende à individualidade burguesa, à emancipação
moderna. O lugar de sua constituição é a “vida menor”.
O título do poema de Drummond pode ser usado, dentro dessa perspectiva,
como categoria antropológica, para pensar as condições de constituição da
subjetividade, em um ambiente de elevada repressão. É uma imagem que pode
assumir a função de um conceito para interpretação histórica.
Como definir o Brasil em 1945, em um momento forte de sua modernização
conservadora, atingido pela opressão do autoritarismo de Vargas, impregnado pelo
percurso das transformações promovidas em razão da Segunda Guerra Mundial?
Como configurar, sem apelar para os discursos fascistas, racistas e anti‐semitas, a
tensão vivida entre sujeitos singulares e a experiência coletiva? A leitura do poema de
Drummond permite elaborar uma hipótese de abordagem de questões como essas.
Percebendo em separado a elite dominante, uma avaliação geral da sociedade
brasileira, se utilizarmos as categorias de Gerd Bornheim, levaria à percepção de que o
país não formava indivíduos plenos, no sentido dos valores burgueses. O quadro
político levava a grande maioria dos brasileiros a não desenvolverem autonomia de
pensamento, condições qualificadas de trabalho, capacidade de gerar patrimônio e
liberdade de expressão, traços esperados no individualismo burguês 177. O Brasil em
torno de A rosa do povo é, nesse sentido, um país que não constitui sujeitos plenos,
que não realiza sínteses coletivas harmoniosas em seu processo de modernização;
pelo contrário, sua vida política reforça constantemente a inumanidade e a reificação.
O poema de Drummond elabora a configuração crítica de uma série de
categorias fundamentais para os pilares do modelo autoritário varguista para
civilização moderna brasileira.
O tempo é elaborado sem linearidade ou continuidade. Sem viabilizar a imagem
modernizadora de um país rumo ao progresso, o tempo se reconfigura, confundindo
“manhã e tarde”, e “não mais se divide em seções”, distante da racionalidade
cartesiana tradicional.
A ação prática não se define como empreendedora, transformadora, mas se
define pelo próprio senso de limite, em gestos “impossíveis” e “inúteis”. A poesia,
presente na sua forma de canto, reconhece suas limitações, na referência à sua
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“desnecessidade”. A repercussão do que se faz se perde, como “eco”, ilhado em um
verso sem desenvolvimento, sem expansão.
Em contrariedade radical aos escritos de Plínio Salgado, o horizonte do poema
de Drummond é destituído de transcendência. Não há busca do “eterno” ou do
“divino”. Além disso, a imagem da “mão” fortalece a percepção em movimento
abismal, com o percurso vertiginoso de um crescimento para a enormidade, a que se
segue o desaparecimento.
Seguindo o argumento de Reinaldo Martiniano Marques, encontramos em Vida
menor uma perspectiva melancólica, principalmente pelo impacto das perdas, o amor
e a memória, perdas constitutivas que, remetendo ao conjunto de imagens, acentuam
a impossibilidade de estabelecer uma expectativa de experiências plenas.
No poema, o adjetivo “mínima” é utilizado para a caracterização definidora da
vida. Trata‐se de uma condição em que não é possível ambicionar plenitude, mas
também não se deseja o oposto, não se pede a morte. A vida é “mínima” e
“irredutível”, de modo que sua condição precária é constitutiva, e não incidental. O
estranhamento do sujeito com relação a esse estado de precariedade irredutível
aparece logo no início do poema, com a fuga de “si mesmo”, a atitude negativa do
sujeito com relação a si mesmo.
Essa atitude negativa encobre tanto a realidade (o “real”) como a imaginação (o
“feérico”), e mais do que isso, o próprio percurso do sujeito, “fuga da fuga”. Por
desenvolver uma atitude negativa com relação às diversas possibilidades da
experiência, o sujeito aponta para a própria experiência como um “exílio”. Colapso do
próprio centramento, o exílio permite ao sujeito referir a si mesmo, ambiguamente,
como estando dentro e fora de sua própria experiência, vivenciando e negando o que
a ele e nele se apresenta.
A partir das idéias de Márcio Seligmann‐Silva, Renato Janine Ribeiro e Sven
Kramer, podemos entender Vida menor como um texto constituído em perspectiva
traumática. Não há um passado assimilável, a memória foi perdida. Não há condição
de ação prática ou de aceitação da realidade imediata. A posição extática e abjeta,
contemplativa e meditativa, é reflexiva, sem ser linear ou cartesiana.
Em uma leitura alegórica de inspiração benjaminiana, o poema elabora, de
modo fragmentário e melancólico, os limites da constituição do sujeito, em diálogo
com um contexto no qual os horizontes de transcendência e superação de limites
estão ausentes. Relacionando texto e contexto, percebemos no sujeito lírico de Vida
menor elementos de uma experiência profundamente atingida pela atrofia da
liberdade e pela contenção de impulsos emancipatórios.
Como culminância da crítica à retórica grandiloqüente do autoritarismo
brasileiro, em vez de buscar o país da afirmação, o sujeito declara ao final buscar
“apenas o vivo, o pequenino, calado, indiferente e solitário”. Descolado do repertório
de vocabulário do poder hegemônico, o sujeito se volta para o interesse pelo que não
tem empatia com o que ocorre à volta, com o que está isolado, com o mínimo.

Transcrição do poema
Vida menor
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A fuga do real,
ainda mais longe a fuga do feérico,
mais longe de tudo, a fuga de si mesmo,
a fuga da fuga, o exílio
sem água e palavra, a perda
voluntária de amor e memória,
o eco
já não correspondendo ao apelo, e este fundindo‐se,
a mão tornando‐se enorme e desaparecendo
desfigurada, todos os gestos afinal impossíveis,
senão inúteis,
a desnecessidade do canto, a limpeza
da cor, nem braço a mover‐se nem unha crescendo.
Não a morte, contudo.
Mas a vida: captada em sua forma irredutível,
já sem ornato ou comentário melódico,
vida a que aspiramos como paz no cansaço
(não a morte),
vida mínima, essencial; um início; um sono;
menos que terra, sem calor; sem ciência nem ironia;
o que se possa desejar de menos cruel: vida
em que o ar, não respirado, mas me envolva;
nenhum gasto de tecidos; ausência deles;
confusão entre manhã e tarde, já sem dor,
porque o tempo não mais se divide em seções; o tempo
elidido, domado.
Não o morto nem o eterno ou o divino,
apenas o vivo, o pequenino, calado, indiferente
e solitário vivo.
Isso eu procuro. 178

HISTORICIDADE DA POESIA LÍRICA: DRUMMOND E O AUTORITARISMO

Para estabelecer uma perspectiva de reflexão sobre as relações entre Drummond e
o autoritarismo brasileiro, consideramos as idéias de Adorno a respeito das relações
entre linguagem e ideologia179, que indicam ser necessário observar as variações de
formas de produção de Drummond como associadas a um movimento de
reformulação constante dos modos de representação. Essa variação se deveria a uma
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impossibilidade de acomodar em um estilo ou princípio formal único as experiências
da história. Ela pode ser compreendida à luz do conceito de Theodor Adorno de "
razão antagônica da história".180 Para essa perspectiva, a experiência da história é
observada não como totalidade , mas dotada de uma formação conflitiva, em que há
um movimento de emergência de uma força contrária em cada movimento do
andamento da História. O que caracteriza esse andamento não é a totalização
harmoniosa da experiência, mas a constante problematização do sentido de seu curso.
A diferença básica entre a perspectiva dialética hegeliana e a perspectiva adorniana
aqui adotada é a impossibilidade da síntese. Trata‐se, com a dialética negativa, de
entender as limitações do sujeito como dados propriamente constitutivos. Como um
senso da forma própria da realidade concreta, a contradição se aloja no pensamento
do sujeito.
No início da década de 40, encontramos a confluência de duas experiências
históricas importantes: o Estado Novo, no contexto brasileiro, e o totalitarismo, no
contexto mundial. Tratam‐se de duas formas de autoritarismo. A respeito da relação
entre elas, cabe observar que, embora elas tenham semelhanças entre si, o modelo
totalitário europeu não foi adotado no país nesse período, porque
interessava ao regime aqui estabelecido, como também a
outros (...), um certo distanciamento com relação ao que
prevalecia na Itália e, com mais forte razão, na Alemanha. É
que o Brasil, fossem quais fossem as simpatias mais íntimas de
seu círculo dirigente, simplesmente não podia entregar‐se com
armas e bagagem a qualquer dos lados em estado de iminente
beligerância. O conflito internacional ameaçava desdobrar‐se
no plano econômico sob a forma de dois sistemas de comércio
mutuamente exclusivos, dirigidos, um pelos Estados Unidos,
outro pela Alemanha. 181
Vivendo em um país com política ambígua com relação ao fascismo, Drummond foi
marcado profundamente pela experiência da guerra. Em uma entrevista concedida em
1945, a Ary de Andrade, o poeta expôs o seguinte:
As contradições deste mundo se refletem na própria guerra em
que ele se estorce e em que, sob o sacrifício de milhões de
pessoas, não é difícil enxergar o cálculo e a ambição de alguns.
(...) De todos os lados se reconhece que estão anulados muitos
dos valores ao sobre os quais se apoiava a nossa concepção
geral da vida, e que atingimos um período de crise. 182
Logo após expor suas idéias a respeito da situação sócio‐política e das
transformações em andamento, ele faz um comentário sobre sua produção,
valorizando o surrealismo e defendendo a ruptura com formas convencionais de
expressão:
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(...) num mundo absurdo, como o atual, que só erige padrões
de cultura para destruí‐los e perante uma civilização que
conduz os seus melhores filhos à morte coletiva pela bomba,
quem está certo é quem afinal era chamado de louco, e repelia
esta ordem. (...) perigo, insisto, é a volta às velhas formas
burguesas de expressão, à literatura água de flor laranjeira,
anódina e inconseqüente, ou simplesmente acadêmica. Este
perigo é tanto maior quanto muitos escritores entre nós, não
raciocinaram perante os fatos e fenômenos políticos. Estão
ainda num inquietante não‐importismo ... Por isso a formação
da consciência intelectual no Brasil está em plena infância. 183
As afirmações de Drummond, nessa entrevista, podem ser tomadas como pontos
de referência para avaliar problemas como as formas de participação política
necessárias para a poesia brasileira 184 e as relações entre texto e contexto. A ruptura
com convenções de linguagem e a consciência política andam juntas.
A produção de Drummond faz bem mais do que interiorizar o impacto da
experiência do autoritarismo no Brasil e no mundo. Ele elabora, com percepção
aguda, uma série de imagens que propõem a desmontagem das visões ideológicas
dominantes, incluindo as formas de expressões convencionais dessas visões.
Ao longo de décadas e mesmo antes de A rosa do povo, encontramos na produção
do poeta indicações de uma compreensão de uma lógica perversa da formação social
brasileira. Esta se desenvolve como modernidade agônica em que a violência tem um
papel constitutivo e, como declara o poeta, padrões de cultura são elaborados e logo
destruídos. Drummond absorve o caráter essencialmente paradoxal desse movimento,
de uma formação social em cujo cerne está a destruição, que encontra no
autoritarismo expressão política. A possibilidade de crítica desse movimento reside na
contrariedade às atitudes do pensamento conservador e, ao mesmo tempo, na
elaboração melancólica da dificuldade de subverter o processo e transformar as coisas.
A renúncia à unidade estilística, que caracteriza uma impossibilidade de síntese
no plano formal, pode constituir um nexo entre os princípios de elaboração da
produção poética do autor, que modifica constantemente sua trajetória, em
movimentos severos, e o impacto social da experiência do autoritarismo, regime em
que o movimento da História se dá com base conflitiva e sem horizontes de
harmonização entre ideologias e segmentos sociais.
Para formular nosso problema, por um lado, observamos as contradições
existentes no processo de formação da sociedade brasileira, em particular no que se
refere ao desenvolvimento de formas autoritárias de organização social. Por outro,
levantamos problemas formulados pela crítica e pela historiografia literária com
relação às dificuldades e aos conflitos no estabelecimento de critérios de compreensão
e valoração de obras literária. Partimos da idéia, encontrada na historiografia e nas
ciências sociais brasileiras, da presença de um movimento constante na formação
social do país. Esse movimento poderia ser definido nos termos de que, ao longo da
exploração colonial, durante o escravismo imperial, nos regimes caracterizados
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formalmente como autoritários no século XX, encontramos um componente de
naturalização e aceitação da violência como instrumento a serviço das elites políticas.
A formação social seria, paradoxalmente, resultado de um processo de construção
forjado e sustentado como uma série de ações destrutivas ‐ guerras, massacres,
torturas, mutilações, violência sistemática, coerções, ameaças ‐ responsáveis pela
consolidação de princípios da vida política. Nesse sentido, a destruição é a base da
construção.
Essa perspectiva pode ser fundamentada em pesquisas de historiadores,
sociólogos e antropólogos a respeito da experiência de violência no Brasil. É possível
constatar a intensa continuidade e avaliar os critérios de legitimação dessa
experiência, de modo a perceber como nossa formação histórica é profundamente
calcada no respaldo à possibilidade de agredir e matar. Autores como Roberto da
Matta, Alba Zaluar, Regina Célia Pedroso e Elizabeth Cancelli, entre outros apresentam
reflexões nessa direção, associando a análise da violência contemporânea à
compreensão do passado brasileiro185. Gilberto Velho defende que esse processo está
associado à desigualdade social e a problemas de ordem ética186.
Se considerarmos a formação social brasileira como marcada por uma violência
constitutiva, por uma constância de princípios autoritários e excludentes na vida
política e por uma ausência de equilíbrio nas relações entre indivíduo e Estado,
podemos caracterizar a situação brasileira da seguinte maneira. Vivemos sob o
impacto constante de uma agressão, resultante da condução da ordem política e
social. Essa agressão pode ser objeto de diferentes tipos de posturas.
Para pensadores autoritários, como Azevedo Amaral e Oliveira Vianna, a violência
constitutiva faz parte da consolidação do Estado e da unificação da sociedade. O
discurso desses pensadores, proximamente ao discurso fascista, vê na violência e na
exclusão meios para a estruturação da boa sociedade. Na literatura e nos estudos
literários, essa perspectiva aparece em um autor como Plínio Salgado.
Por outro lado, para pensadores que não se identificam com o autoritarismo, a
atitude é negativa, podendo estar associada a uma postura de ruptura, ou à
consciência da dificuldade de lidar com o problema, pela desproporção entre as
possibilidades de ação e os mecanismos internos de sustentação do sistema.
O assunto se torna particularmente difícil de tratar quando colocado em termos de
uma condição de existência para a poesia lírica. O sujeito, agredido pela violência
constitutiva, pela imposição do autoritarismo, pela exclusão de diferenças, pode ser
levado a uma relação de crise não apenas com a situação problemática da sociedade,
mas com a linguagem e consigo mesmo.
Temos em vista a idéia de Theodor Adorno de que "os antagonismos não
resolvidos da realidade retornam às obras de arte como os problemas imanentes da
sua forma"187. Considerando esta e outras posições de Adorno e outros teóricos, é
possível, com articulações entre literatura e história, repensar a postura de nossos
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poetas com relação à formação social. Categorias como poesia tradicional e poesia
moderna, ordem formal e fragmentação, intimismo e vocação social, modernismo e
modernidade, constantemente empregadas para o estudo de nossos poetas, podem
ser examinadas à luz da crítica de cultura formulada por Adorno188.
As relações entre escritores e vida política no Brasil são caracterizadas por uma
ambivalência constitutiva, tal como expõe Randal Johnson189. Diversos escritores,
mesmo desenvolvendo uma produção dedicada à crítica social, serviram ao Estado.
Suas posições variaram, havendo tanto casos de busca de autonomia e independência
ideológica, como de defesa consciente de estruturas de poder. Como já formulou
Antonio Candido, o caso de Carlos Drummond de Andrade deve ser considerado de
maneira específica, pelo seu distanciamento com relação às ideologias dominantes190.
Exatamente por essa razão, é importante tomar sua produção como referência central
para uma reflexão mais abrangente sobre poesia e sociedade no Brasil.
A poesia brasileira do século XX, em vários casos, desenvolve em termos estéticos,
nas suas propriedades formais e temáticas, comportamentos ambivalentes, que estão
associados a paradoxos e mudanças no ambiente intelectual. Os problemas críticos e
historiográficos colocados pela produção poética, em chave adorniana, estariam
relacionados com problemas de formação social brasileira, e particularmente com as
ambivalências do autoritarismo no país.
O livro A rosa do povo, de Carlos Drummond de Andrade191, foi publicado em 1945.
Sua elaboração dialoga com a experiência da segunda guerra mundial, em termos mais
gerais, e com a experiência do Estado Novo, no contexto brasileiro. Como sabemos, a
segunda guerra mundial representou, em termos históricos, uma situação extrema,
pelo grau, nunca antes imaginado, de aniquilação a que a humanidade se submeteu. O
emprego de tecnologias bélicas inovadoras e a política militar fizeram com que
milhões de pessoas fossem mortas. As relações internacionais foram reavaliadas, as
estruturas de poder transformadas, e a realização da violência ganhou formas
concretas inéditas. Esses fatores, entre outros, causaram um impacto inominável nas
relações humanas. Vários pensadores, como Theodor Adorno, Walter Benjamin,
George Steiner e Hannah Arendt, manifestaram a profundidade desse impacto,
expressando dificuldades e perplexidades com relação ao que havia acontecido, e ao
que estaria por acontecer.
A experiência do Estado Novo representou no Brasil um período de exercício
intenso de autoritarismo. Idéias do fascismo europeu circularam no país, legitimando
atitudes de exclusão e preconceito192. O Estado Novo pode ser considerado um
momento de culminância, na história da república, do exercício de valores cujos
fundamentos mais básicos podem ser encontrados na exploração colonial, no regime
escravocrata imperial e na política de tradição oligárquica193. E também a consolidação
de elementos que reaparecerão, sob forma nova e assustadora, no regime de ditadura
militar nos anos 60 e 70.
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O aparecimento de um livro como A rosa do povo é historicamente fundamental.
É uma obra que apresenta, em seu interior, a formulação de problemas referentes à
opressão em regimes autoritários, à frustração com o estado de coisas no ocidente, e à
situação problemática do país. A pesquisa de Iumna Maria Simon trouxe uma
contribuição importante para a compreensão da historicidade do livro. Utilizando para
sua fundamentação autores como Michael Hamburger e Theodor Adorno, Simon
reflete a respeito das condições de participação ‐ isto é, de envolvimento com
questões sociais e históricas ‐ e chega à idéia de que em Drummond haveria um "senso
de contradição": embora haja um interesse pela capacidade de intervenção da palavra,
como modo de transformação da sociedade, existe também uma atitude negativa, que
encara a poesia e a linguagem da mesma maneira que encara o mundo:
criticamente194. Por isso, a participação não se dá de maneira efetiva, como
engajamento, mas de maneira problemática.

"(...) entre autonomia e comunicação, entre fechamento e
abertura do discurso (...) a ambigüidade, a contradição, são
valores que estão no próprio ato da criação poética: enquanto
seu mecanismo interno (...) e em suas articulações com o
mundo exterior" 195
Com efeito, a possibilidade de uma experiência política do fazer poético é
relativizada pela situação ambígua. A ambivalência é associada a diferentes fatores,
como a problematização de procedimentos canônicos, incluindo a versificação
tradicional, a avaliação severa das possibilidades de expressão e recepção na
sociedade brasileira, e um amadurecimento com relação ao comportamento
experimental do modernismo de 20. Além disso, há motivações propriamente
históricas. A ambivalência analisada por Simon não é apenas uma questão poética,
mas também histórico‐social. A rosa do povo, livro estudado pela autora, interpreta
ambivalências que estão na pauta do autoritarismo do país, para pensar com Simon
Schwartzman.
Com base em orientações adornianas e benjaminianas, podemos acrescentar às
reflexões já realizadas sobre o livro de Drummond a proposição de novos enfoques de
leitura, referentes às relações entre texto e contexto. As incongruências internas de
uma obra estão associadas a antinomias sociais 196. A formulação adorniana referente
à impossibilidade de poesia após Auschwitz197 deve ser examinada no contexto
brasileiro. A fragmentação formal, a pluralidade de temas, a constituição problemática
do sujeito lírico, a seleção lexical, o emprego de procedimentos de vanguarda, a
articulação de conceitos oriundos da filosofia e das humanidades (sem a adoção
submissa de nenhuma doutrina), as formulações de caráter político e as imagens de
movimentação em ambiente urbano dão complexidade à obra. Em Drummond
encontramos uma problemática similar à que Adorno aponta no poeta alemão Paul
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Celan198. Trata‐se de uma situação limite, associada ao impacto da experiência do
autoritarismo.
Não há nessa hipótese qualquer determinismo, pois não encontramos nos anos 40
uma produção lírica volumosa que tenha A rosa do povo como paradigma. Pelo
contrário, como chama a atenção Randal Johnson, diversos poetas estão interessados
em apoiar experiências do autoritarismo; deles não se receberiam manifestações de
perplexidade ou de crítica199. Em termos estilísticos e temáticos, a produção poética
brasileira entre os anos 30 e 50 é muito variada.
Essa variedade merece atenção, pois ela vai importar para a definição de critérios
para interpretação e valorização de textos. Como expõe Adorno, ao fazermos crítica da
cultura, somos marcados pela contradição de que nosso discurso crítico não está fora
da cultura, mas dentro dela; somos parte da realidade que é razão de nossa crítica200.
Drummond, nesse sentido, carrega em sua produção a contradição de fazer a crítica da
experiência do autoritarismo, sendo parte de um sistema em que ele domina. A
representação do profundo mal‐estar gerado pela relação entre individualidade e
sociedade exige, ainda em perspectiva adorniana, a utilização de uma linguagem que
não seja a de emprego diário, pois essa expressa relações sociais desumanizadas. As
diferenças entre Drummond e outros poetas do período envolvem diferenças de
atitude quanto à linguagem e à concepção de poesia.
Não é casual, nesse sentido, que Drummond, em A rosa do povo, não adote uma
perspectiva idealista, nem eufórica, optando por uma linha de elaboração
profundamente melancólica. As experiências da perda, da dor, da contradição, do
medo, que tradicionalmente se associam ao conceito de melancolia, ganham nessa
obra complexidade e se articulam umas com as outras. O impacto da violência do
processo histórico e a atitude melancólica que observa a realidade com receio se
combinam nesse livro, dentro de um horizonte marcado pela incerteza do futuro.
Trata‐se de avaliar a História como catástrofe.
É possível observar ao longo de grande parte da produção de Drummond, desde
Alguma poesia (1930), até a produção dos anos 80, a constância de alguns elementos
temáticos, o senso de dissolução fragmentária da experiência, e a freqüente
elaboração de temas sob perspectiva melancólica. Esses pontos de continuidade
podem estar associados à necessidade de formular uma concepção de poesia e uma
linguagem poética compatíveis com a presença de opressão e de frustração na
experiência representada. Nas palavras de Maria do Carmo Campos a respeito do
poeta, sua “linguagem descontínua” se refere à “violência do vivido”201 .
Embora tenhamos datas para situar inícios e finais de regimes claramente
definidos como autoritários no Brasil, incluindo aí o Estado Novo e a ditadura militar
recente, a interiorização do autoritarismo como experiência não deve se restringir a
essas datas. O impacto do horror da segunda guerra pode se estender por décadas,
não tendo terminado, como indicam escritores contemporâneos. O mesmo vale para a
permanência de traços do período da ditadura em elementos da cultura brasileira
recente. Uma das atribuições da memória, principalmente a involuntária, para falar
com Benjamin202, é manter acesa a presença do passado. Não precisamos nos
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restringir a tentar identificar um processo mimético imediatista, para o qual a
interpretação de um texto deva se referir apenas ao contexto imediato (ano ou
década) em que foi publicado.
Quando se trata de autoritarismo, o tempo pode funcionar como condição
libertária de elaboração de expressões que são impossíveis no contexto imediato. Por
isso, acreditamos que exista uma relação, mediada e profunda, entre a interiorização
do autoritarismo do período militar e as imagens fragmentárias e melancólicas de
Boitempo, cuja terceira parte, Esquecer para lembrar, foi publicada em 1979. Mesmo
obras publicadas dentro de períodos considerados democráticos, como Lição de coisas
(1962), têm afinidades com obras anteriores e posteriores. Historicamente, isso se
justifica dentro de uma perspectiva abrangente que considere a formação social
brasileira, a partir do horror da exploração colonial e do regime escravista, como
caracterizada por uma violência constitutiva, que estabelece componentes autoritários
de ordenação social mesmo sob aparência de liberalismo203.
DRUMMOND E O PENSAMENTO AUTORITÁRIO NO BRASIL
Em uma passagem de O observador no escritório, atribuída à data de 12 de abril
de 1945, aparece uma reflexão de Carlos Drummond de Andrade sobre sua própria
condição política. No texto, Drummond fala da dificuldade de conciliar seus interesses
e convicções, por querer “ser um intelectual político sem experimentar as impurezas
da ação política” (ANDRADE: 1985, 31). Essa observação sobre as impurezas resulta de
uma percepção atenta dos problemas ideológicos do ambiente intelectual e político à
sua volta.
O ambiente intelectual em que os textos de Carlos Drummond de Andrade
circulavam, entre 1930 e 1945, era problemático e contraditório. É importante, para
refletir a respeito da importância da produção do poeta, considerar os critérios de
prestígio intelectual desse período. Longe de encontrar um campo cultural receptivo,
Drummond estabeleceu um diálogo crítico lúcido e articulado, marcando sua
contrariedade com relação aos discursos autoritários que recebiam reverência dentro
de setores da elite econômica e política.
Neste período, ganha espaço em Drummond a construção de imagens de uma
vida menor, de uma constituição precária do sujeito. Com as várias formas em que
representou essa precariedade, Drummond elaborou um forte campo reflexivo
voltado para o impacto da opressão social e política. Encontramos em sua produção
imagens do indivíduo que não consegue agir, da dificuldade de se relacionar com a
expressão lingüística, da fragmentação das referências, da presença constante de
sinais de destruição e morte. Nesse contexto, a fragilidade se vincula ao medo, tema
central de um de seus principais poemas. A vulnerabilidade se associa com o processo
de modernização social, que se fortalece nesse período, tendo como conseqüência
uma forma nova e assustadora de desumanização e reificação. Com os regimes
autoritários e as guerras, representando um senso de exílio, uma percepção ambígua
de quem está dentro e fora do sistema cultural opressor, Drummond atenta para as
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possibilidades de experiência cotidiana da maldade, sendo a literatura um exercício de
aprendizagem da naturalização, aceita pela sociedade, da violência e da exclusão.
O horror da modernidade agônica das décadas de 30 e 40 foi incorporado na
poética de Drummond. A exclusão, o preconceito, a dominação autoritária e a
opressão eram elementos de intensa presença na vida cultural brasileira. Um
rastreamento da produção intelectual prestigiada nesse período permite perceber as
tensões contraditórias que ocupavam ambientes de discussão pública, casas editoriais
e jornais.
A figura de Carlos Drummond de Andrade desperta muita inquietação. Tendo
convivido com Gustavo Capanema e participado do centro da vida política brasileira no
governo de Getúlio Vargas, conseguiu obter reconhecimento como responsável por
poesia de resistência. A consagração de A rosa do povo, especificamente, indica uma
capacidade de enfrentamento de desafios.
Além de ter uma percepção aguda dos movimentos contraditórios do contexto
histórico em que foram definidas suas condições de produção, Drummond teve, em
sua experiência como cronista e como poeta, uma autonomia de pensamento difícil de
constituir em um período violento como o Estado Novo. Pesquisas realizadas nos
últimos dez anos têm procurado reavaliar a posição do autor na literatura brasileira.
Nas duas primeiras décadas de sua produção, Drummond, em especial no livro A
rosa do povo, teve de lidar com uma forte tensão ideológica no ambiente intelectual
brasileiro. Para dar visibilidade ao problema, seguindo a linha de MICELI (2001) de
abordagem das contradições do quadro intelectual brasileiro, procuraremos
inicialmente sinalizar algumas das idéias de intelectuais que ganharam
reconhecimento nos anos 30 no Brasil. Nesse período, era muito aberto no país o
campo de circulação de idéias autoritárias.
O prestígio atribuído a nomes como Oliveira Vianna, Miguel Reale e Gustavo
Barroso tornava o campo intelectual brasileiro propício para a circulação de ideais
ufanistas, mitos fundadores (CHAUÍ: 2000), e discursos unificadores, interessados na
formulação de um projeto hegemônico para o país. A fragmentação discursiva de
Drummond confronta diretamente os fundamentos ideológicos desses discursos.
Em 1923, Oliveira Vianna escreveu Evolução política no Brasil. Nesse livro, ao
pensar as possibilidades de solucionar os dilemas da sociedade brasileira, formulou a
tese de que com o branqueamento teríamos um aperfeiçoamento social. Com menos
negros, seríamos um país mais forte. Com tabelas e estudos investigativos amparados
na concepção de ciência de seu tempo, Vianna procurou provar que a mestiçagem
deveria caminhar no sentido de diminuição do coeficiente de negritude no país, para
que tivéssemos uma nação politicamente fortalecida.
Na década de 30, Miguel Reale publicou uma série de estudos estabelecendo
perspectivas a respeito do destino do país. Entre eles, encontramos artigos voltados à
apresentação do fascismo, indicando as características que Reale considerava serem
seus méritos, capazes de ordenar a sociedade brasileira.
Gustavo Barroso escreveu A história secreta do Brasil. O livro, que veio a
conhecimento de público nos anos 30, tem uma complexa trama que procura
demonstrar que os grandes problemas brasileiros tinham uma causa específica e
determinada – um grande complô articulado por parte dos judeus para prejudicar e
corromper o país. O tratado anti‐semita utilizou detalhamento na indicação de fontes,
para procurar credibilidade.

183
Guardadas as diferenças, há dois aspectos comuns a esses três autores. O
primeiro é que eles defendem ideais autoritários. O racismo de Vianna, o fascismo de
Reale e o anti‐semitismo de Barroso são assustadores. Preconceitos contra negros e
judeus e condutas fascistas legitimam, tal como ocorreu na Europa nos anos 30 e 40,
episódios de violência e massacres coletivos. O segundo aspecto é que seus ideais não
são formulados com inconseqüência. Nos três casos, são homens cultos que sabem o
que estão fazendo.
Por serem homens cultos, foram capazes de obter credibilidade e prestígio
intelectual. O caso mais forte em conseqüências nesse sentido é o de Reale, pelas
relações estabelecidas com o governo de Getúlio Vargas. Todos os três utilizam
discurso argumentativo reconhecido em seus contextos intelectuais como capazes de
serem levados extremamente a sério.
Um olhar lançado sobre o grau de credibilidade atribuído a esses intelectuais na
primeira metade do século leva facilmente a uma convicção: o país estava bastante
aberto a idéias como essas. Intelectuais como esses não ganham editores e leitores
sem razões fortes. Isso consiste em um referencial decisivo para pensar as condições
de recepção de Drummond. O poeta escrevia para um público leitor em que idéias
racistas, anti‐semitas, voltadas para o estímulo da violência e a exclusão estavam em
prestígio. As modernizações conservadoras exigiam legitimação intelectual, e a poesia
de A rosa do povo não cumpre esse papel.
Plínio Salgado, outro nome que marcou a história intelectual da primeira metade
do século com interesses francamente autoritários, acreditava que “jamais fomos uma
nação pensante” (SALGADO: 1956, 20). Essa frase indica que, para Salgado, que citava
Oliveira Vianna em seus escritos, a vida mental séria do país iniciava com sua própria
produção. Essa é uma das marcas mais conhecidas do pensamento autoritário, ele se
recusa a admitir diferenças de opinião. Nesse caso, se recusa a mais do que isso, a
admitir que o país tenha uma história das idéias consistente.
Os fundamentos do pensamento autoritário são complexos. Considerem‐se os
seguintes fragmentos de Oliveira Vianna:
O negro puro nunca poderá, com efeito, assimilar
completamente a cultura ariana, mesmo os seus exemplares
mais elevados: a sua capacidade de civilização, a sua
civilizabilidade, não vai além da imitação, mais ou menos
perfeita, dos hábitos e costumes do homem branco. (VIANNA:
1956, 155)

Em certas zonas de imigração ariana mais intensa, como no Rio
Grande do Sul, por exemplo, a redução dos coeficientes das
raças inferiores ainda é mais rápida e sensível. O quadro abaixo,
referente apenas às três raças fundamentais, e com exclusão
dos mestiços, é extremamente expressivo neste ponto:
ANOS
1872
1890

Brancos
59,4
70,2

Negros Índios
18,3
5,9
8,7
5,4
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Vê‐se como é rápida, no extremo‐sul, a destruição da
população negra. Em menos de um vintênio, o seu coeficiente,
que é de 18,3, cai a 8,7, com uma grande redução, portanto de
9,6%. (...) No norte e no centro, o processo arianizante tem
uma marcha menos sensível e rápida. (VIANNA: 1956, 190‐1)

Vianna emprega de maneira sistemática estruturas que procuram conferir
credibilidade a seus argumentos, como esse quadro de estatísticas, com juízos
definitivos, empregando termos caros às ciências. Nada impede que palavras
coeficientes apareçam na mesma sentença em que lemos raças inferiores. A
matemática tem seu poder de garantir, em tempos de modernização, credibilidade a
uma proposição. Trata‐se de uma racionalidade instrumental, cujos fins são racistas.
Além de distinguir níveis qualitativos entre as raças, o texto de Vianna descarta a
possibilidade de igualdade, condenando os negros a nunca poderem fazer mais do que
imitarem os brancos. O processo arianizante idealizado por Vianna encontra menos
obstáculos no Rio Grande do Sul, região em que, observa Vianna, é rápida a destruição
da população negra. O valor político dessa vantagem do Rio Grande do Sul é
considerado estrategicamente por Vianna em seu livro.
Examinando esse texto pela perspectiva atual, é fundamental prestar atenção
na naturalidade com que racismo e razão se combinam, em tranqüila postura
acadêmica. O livro, que traz no título a palavra Evolução, ao defender teses racistas,
projeta para o futuro do país uma série de expectativas resultantes do
branqueamento. A ciência produzida por Vianna entraria como um apoio reflexivo, no
caso, para a construção desse futuro. Um livro como esse, com um projeto para o país,
não foi feito para ser levado pouco a sério.
O mesmo pode ser dito dessas palavras de Miguel Reale.
Fomos procurar, por assim dizer, as fórmulas já existentes em
vários setores para solução do problema social.
Bem pouco teriam valido elas se não tivesse surgido o arquiteto
genial para as aplicar em uma síntese formidável, sondando as
profundezas do meio, e calculando a resistência do material
humano.
Este homem foi Mussolini.
Ele nos deu um modelo em contínua perfectibilidade, em
perpétua revolução, refletindo todas as características
essenciais da Nação itálica. (REALE: 1983, 121)
O elogio do fascismo como forma de resolver problemas sociais está associado a
uma capacidade de compreender relações entre o “material humano” e o meio
ambiente. A palavra “revolução”, cujo emprego tem sua historicidade associada a
movimentos de ruptura, aqui surge para apontar a conservação do sistema – um
modelo em contínua perfectibilidade, cuja adoção deve ser mantida. A expressão
“material humano” tem implicações fortes, pois substantivo e adjetivo se associam
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com efeito reificador. A palavra “material” é desumanizadora, ao sugerir o valor
estratégico e impessoal com que a política fascista vê os seres humanos.
Em termos textuais, Gustavo Barroso é um caso particularmente complexo. Na
abertura de sua obra anti‐semita, o autor diz: “A história não é propriamente uma
ciência; é antes uma arte” (BARROSO: 1939, 13). Ao mesmo tempo em que a frase
sugere a exigência de talento para produzir conhecimento histórico, afasta o
comprometimento com o rigor científico. No entanto, este rigor é uma prerrogativa da
retórica argumentativa do autor, que apresenta ao longo do livro diversas notas de
rodapé para indicar sua base de fundamentação, várias delas em francês e inglês.
Ao estabelecer um campo híbrido, entre o rigor científico e a criação artística,
Barroso entra em uma região difícil de analisar, sobretudo considerando a articulação
entre uma forma híbrida e um tema tratado como história secreta, isto é, uma
verdade clandestina cujos fundamentos estão cobertos na vida pública por véus
imponderáveis. Com essa forma de apresentação de difícil decifração, Barroso se
propõe como dotado de fôlego para enunciar juízos como: “Todo esse plano, em todas
as nações, foi cuidadosamente elaborado e lentamente executado pelo judaísmo,
raramente a descoberto” (BARROSO: 1939, 14). A excelente pesquisa de Roney
Cytrynowicz conseguiu compreender criticamente o cerne ideológico de Barroso,
mostrando como o pensamento desse autor é voltado para a legitimação da barbárie
(CYTRYNOWICZ: 1992).
É na década de 30 que vão vir a público os primeiros livros de Carlos
Drummond de Andrade. Quando o poeta mineiro escreve, seus textos vão circular em
um ambiente intelectual fortemente marcado pela circulação de ideologias
autoritárias. Estamos em tempos de modernização conservadora, e de relações dúbias
com a política internacional. Drummond, que trabalhou junto a Gustavo Capanema,
esteve no centro do furacão. Na passagem da década de 30 para a de 40, quando as
tensões ideológicas começaram a se complicar, também sua lírica sofreu
transformações.
A análise do contexto permite observar que o contexto nada tinha de
preparado para os versos melancólicos e corrisivos da crítica do autoritarismo de
Drummond. Nomes como Cassiano Ricardo tiveram enorme presença. O campo
intelectual que recebia fluentemente idéias de Oliveira Vianna, Gustavo Barroso e
Miguel Reale tinha enorme força. Nada indicava que versos como os de Mário de
Andrade desce aos infernos poderiam ser bem aceitos.
Utilizando uma expressão de Hannah Arendt, referente à naturalização da
violência autoritária na segunda guerra mundial, podemos observar em grande parcela
do ambiente intelectual brasileiro uma adesão à “banalidade do mal”. A difusão e a
legitimação de preconceitos, articulada com os elementos burocráticos de controle
social por parte do Estado, tornaram o pensamento brasileiro, a partir das elites,
sobretudo com a política educacional e cultural de Gustavo Capanema,
freqüentemente capaz de aderir a idéias autoritárias.
Conforme informações apresentadas por MICELI (1979) e JOHNSON (1990 e
1995), a década de 40 representou um período decisivo em nossa história da
literatura. O país conheceu um crescimento vertiginoso, sem precedentes, de seu
mercado editorial. A difusão de livros se desenvolveu intensamente, sobretudo no
contexto escolar. A demanda e a circulação de livros aumenta em quantidade e
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diversidade. São redimensionadas as relações habituais entre a vida editorial e o
público leitor, que propõe novos critérios de interesse.
Na imprensa ocorrem mudanças: é estabelecida uma competição entre
diversos órgãos responsáveis pela publicação de jornais, sendo os Suplementos
Literários dedicados à apresentação de novidades, à exposição de juízos influentes de
valor, e aos debates intelectuais. Paralelamente ao crescimento da presença de
literatura e crítica literária no jornal, o New Criticism ganha espaço, surgindo esforços,
com influência de pensadores norte‐americanos, para a instituição de uma crítica
científica no país.
É fundada em 1942 a Associação Brasileira de Escritores, reunindo “duas
gerações de escritores de várias tendências políticas, que vão da extrema direita à
extrema esquerda” (JOHNSON:1995, 178). Pela primeira vez na história brasileira, os
escritores propõem a si mesmos como classe profissional interessada em direitos
jurídicos, determinada a ocupar uma posição definida no mundo do trabalho.
Reunindo nomes de tendências díspares, a Associação expressou uma concepção nova
da posição social do escritor.
Muitos escritores tinham vínculos com o Estado, ou com organizações políticas.
Em vários casos, as possibilidades de editoração, circulação, exposição na imprensa e
reconhecimento literário estavam associadas, direta ou indiretamente, à filiação a uma
linha de conduta política, ou à ocupação de um cargo administrativo.
No conjunto, esses elementos – ampliação do mercado editorial e da presença
da literatura na imprensa, fundação da Associação Brasileira de Escritores, articulações
entre a estrutura política e a produção literária, mudanças no perfil da crítica –
definem um campo de atividade intelectual extremamente intenso, sem precedentes
na história do país. Entre as motivações para essa intensidade, está o fato de que o
processo histórico passava, na ocasião, por uma série de transformações complexas.
Um primeiro aspecto a observar é a ambivalência do país em termos de política
internacional. Para dizer de modo breve, em nosso interior circulavam no início dos
anos 40, em pleno Estado Novo, posições de apoio a regimes autoritários firmados,
como o nazismo alemão e o fascismo italiano, e também idéias compatíveis com os
interesses norte‐americanos. Desde meados da década de 30, até a entrada do Brasil
na Segunda Guerra Mundial, essa mistura provoca uma série de conseqüências em
termos de comportamentos governamentais nas relações internacionais. O fato de
nunca termos chegado a adotar um modelo plenamente correspondente aos
extremismos europeus, de acordo com LAMOUNIER (1981), se deve à ambivalência
político‐econômica do país, em meio aos interesses contrários que o atingiam.
Um segundo aspecto é o modo como a modernização tecnológica se
desenvolveu no país no período. Embora tenha havido em 1930 uma ruptura
importante no regime, com a queda da hegemonia oligárquica, a passagem da
economia dos anos 20 para o populismo getulista não correspondeu a uma mudança
estrutural, mas à conservação das condições de hierarquização sócio‐econômica.
Conforme SCHWARTZMAN (1988), DUARTE (1999) e ARAÚJO (1999), a modernização
econômica e tecnológica é acompanhada de uma conservação de formas de
relacionamento social, sobretudo no que concerne à conduta política das elites. O país
se moderniza, mas conserva uma lógica de opressão e desigualdade.
Além disso, a cultura do início dos anos 40 guarda heranças das décadas
anteriores. Nos anos 20, tivemos a consagração dos modernistas, com Mário de
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Andrade e Oswald de Andrade conjugando vanguarda e consciência histórica para
rever a leitura do passado nacional. E também tivemos a presença do verde‐
amarelismo, com o nacionalismo de Plínio Salgado, Cassiano Ricardo e Menotti Del
Picchia, cujo trabalho vai convergir nos anos 30 para a produção integralista e a
assimilação de idéias do fascismo europeu. Essas diferentes heranças vão se misturar,
de modo que, no início dos anos 40, a Associação Brasileira de Escritores vai reunir
autores vinculados a ambas as linhas.
A intensificação da vida literária nos anos 40 pode ser compreendida como
resultado dialético do aprofundamento dos conflitos ideológicos que vinham se
formulando desde os anos 20 e 30 – modernização tecnológica / conservação
hierárquica, liberalismo / autoritarismo, modernismo antropofágico / integralismo. As
tensões produzidas no confronto entre esses elementos ganharam variadas formas, e
motivaram um debate ideológico e estético que levou muitos escritores a propor
publicações nos anos 40.
O ano de 1945 é decisivo nesse panorama. Com o fim da Segunda Guerra e o
encerramento do Estado Novo, a sociedade brasileira é levada a atribuir um descrédito
aos regimes autoritários. Entre as obras publicadas nessa década e nesse ano, está A
rosa do povo.
De modo esquemático, podemos, sem pretender exaustividade, enumerar
alguns dos principais temas de A rosa do povo. Drummond reflete sobre as condições
de elaboração do texto poético, caracterizando a ambivalência da capacidade de
comunicação da poesia, que mantém a intenção de manifestar idéias e posições, mas
já contém em si mesma a crítica das suas limitações sociais (conforme SIMON: 1978).
Aponta para a passagem do tempo, revolve a memória (CANDIDO: 1987). Alarga seu
horizonte de delimitação do passado, que inclui o passado recente, gerações
anteriores, e também referenciais antigos, míticos, lidos pelo avesso da tradição, na
Nova canção do exílio. De modo geral, nesse livro, o passado é cravado pela ruína,
utilizando aqui uma expressão de Foot Hardman (HARDMAN: 1998).
Em A rosa do povo, Drummond demarca a constituição da subjetividade de
modo muito próximo ao que ocorre na lírica de Paul Celan (CELAN: 1977). O sujeito,
em sua vida menor, é caracterizado pela fragilidade, e o sentimento que demonstra
com que se molda a relação entre o sujeito e o mundo é o medo. Coerentemente,
encontramos com força no livro a presença da morte, esmiuçada entre o terror e o
banal em Morte no avião. O desejo é lançado à indeterminação, como tematiza
Carrego comigo. A força da melancolia do autor foi examinada com precisão por
MARQUES (1998).
A sociedade tem sua perversidade desmascarada, exibindo seu âmago
capitalista. Mercadorias e burocracias contribuem para a reificação, e a modernização
é exposta no livro como degradação e desumanização (CAMPOS: 1999). Referências ao
processo histórico são numerosas. A dialética entre o horizonte local e o espaço mais
amplo é expressa na representação da América, e no enquadramento dos dilemas no
contexto internacional. As experiências do socialismo, a política alemã e a
problemática russa se reúnem no palco dos confrontos ideológicos das primeiras
décadas do século XX.
Mais do que tema final, flagrado no poema a Charlie Chaplin, a relação entre
arte e povo é nuclear no livro todo, costurando de modo contraditório as linhas de
esforço comunicativo e senso de compromisso com as dores inconformadas da
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dificuldade de ação e das limitações individuais frente à tensão dos movimentos
históricos.
Explorando recursos da lírica moderna (FRIEDRICH: 1978), Drummond propõe
em seu livro uma sólida, fundamentada e inquietante reflexão sobre a formação social
brasileira. Situa o leitor, descontinuamente, nas dimensões do espaço e do tempo,
mapeando tensões ideológicas que se movem à sua volta, atingindo diretamente as
condições de existência social. Ao mesmo tempo, propõe uma configuração do sujeito,
herdeira de Machado de Assis e Graciliano Ramos, calcada na fragilidade, na incerteza
e na finitude, em que as possibilidades de compreensão e domínio da experiência são
ameaçadas pela reificação capitalista, pelo horror implantado na política e pela
percepção das ruínas deixadas no passado.
A rosa do povo impressiona não apenas por um grau raro e exemplar de
capacidade de articular elementos líricos e problemas históricos, mas sobretudo pelo
espantoso fato de vir à luz em um momento como 1945, em que nada facilita a
circulação de uma obra com esse perfil. O livro não se presta aos interesses capitalistas
do mercado editorial, pois critica a base do sistema que o sustenta. Não teme a
repressão, formal ou informal, que os ideólogos do Estado Novo poderiam ter
determinado, mesmo depois do fim do governo de Getúlio Vargas.
O livro se afasta de qualquer celebração da modernização tecnológica. Com
certeza, como já observou Antonio Candido (CANDIDO, apud MICELI: 1979), de modo
algum traduz um comprometimento com Gustavo Capanema ou Getúlio Vargas,
mostrando esforço de autonomia ideológica do poeta, que fez parte do aparelho de
Estado.
Nesse sentido, o livro se coloca inteiramente contra os ideais da política
autoritária, que teve enorme força no Brasil entre 1930 e 1942. A rosa do povo
estabelece como inimiga a banalidade do mal no Brasil. Os preconceitos e mitos
ufanistas cultivados por intelectuais como Vianna, Salgado, Reale e Barroso não
apenas estão ausentes, mas são duramente demolidos pelo olhar fragmentador,
atento às ruínas do processo histórico.
Considerando a vida literária e o contexto social dos anos 40, A rosa do povo,
como obra‐prima, é uma conjugação de inserção nos conflitos ideológicos da História e
construção de um conjunto de recursos expressivos de rara qualidade estética.
Descartado o nacionalismo ufanista, Drummond encontra formas para falar do Brasil
descartando qualquer senso de linearidade ou unidade (Conforme MIRANDA: 1997 e
SCHMIDT: 1997). Um dos fatores de grandeza do livro, que o distingue da média da
produção do período, está em sua concepção de História, em que público e privado se
combinam.
Está ausente qualquer teleologia firme, qualquer lógica causal. O fato de
Drummond, fragmentariamente, associar diversas camadas temporais de passado –
um passado imediato, gerações anteriores, tempos remotos – sugere a afinidade, pela
perspectiva das ruínas, entre os dilemas de diferentes tempos. Problemas deste século
se ligam ao século anterior, problemas do presente se ligam aos de vinte anos antes.
Historicamente, isso sinaliza a persistência de problemas sócio‐políticos. O mal‐estar
constituído pelo autoritarismo do Estado Novo e do fascismo europeu remonta a
experiências autoritárias anteriores, que devem ser lembradas, para aproximação do
presente (Conforme PINHEIRO: 1991, VIEIRA: 1991, SEGATTO: 1999 e SANTOS &
TIRELLI: 1999). Diferentemente de Oliveira Vianna, Gustavo Barroso e Miguel Reale,
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como intelectual, Drummond ultrapassou ranços conservadores, e conseguiu espaço
com um discurso de resistência, contrário a linhas de hegemonia intelectual de seu
tempo.
O contraste entre os discursos dos intelectuais autoritários e a poesia de
Drummond é de enorme impacto. Enquanto Plínio Salgado homenageia canhões em
sua poesia, Drummond escreve sobre o medo. Vivendo em um país com política
ambígua com relação ao fascismo, Drummond foi marcado profundamente pela
experiência da guerra. Em uma entrevista concedida em 1945, a Ary de Andrade, o
poeta expôs o seguinte:
As contradições deste mundo se refletem na própria guerra em
que ele se estorce e em que, sob o sacrifício de milhões de
pessoas, não é difícil enxergar o cálculo e a ambição de alguns.
(...) De todos os lados se reconhece que estão anulados muitos
dos valores ao sobre os quais se apoiava a nossa concepção
geral da vida, e que atingimos um período de crise. (in
BRAYNER: 1978: 32)

Contrastando com o discurso firmado em convicções dos intelectuais autoritários,
em A rosa do povo encontramos marcas melancólicas da perda de qualquer
possibilidade de experiência de plenitude. Os versos transcritos a seguir exemplificam
alguns dos pontos essenciais que sustentam a poesia em A rosa do povo.
Chegando ao limite
dos tempos atuais,
eis‐nos interditos
enquanto prosperam
os jardins da gripe,
os bondes do tédio,
as lojas do pranto.
(Nos áureos tempos)
É tempo de meio silêncio,
de boca gelada e murmúrio,
palavra indireta, aviso
na esquina. Tempo de cinco sentidos
num só. O espião janta conosco.
(Nosso tempo)
De tudo ficou um pouco.
Do meu medo. Do teu asco.
Dos gritos gagos. Da rosa
ficou um pouco.
(Resíduo)
Este país não é meu
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nem vosso ainda, poetas.
(Cidade prevista)

O poema Nos áureos tempos fala em um processo de desgaste, sob o enfoque da
chegada de um extremo dos tempos, imagem fortemente articulada com o contexto de
vivências do Estado Novo e da Segunda Guerra Mundial. Prosperam horrores, imagens
do mal brasileiro, representados por imagens como “lojas do pranto”, fusão do mundo
da mercadoria com a experiência da dor. As imagens de meio silêncio e palavra
indireta, como muitas outras em diversos poemas do livro, dizem respeito à
necessidade de empregar a linguagem de maneiras deliberadamente oblíquas ou
opacas, em função da impossibilidade de transparência, resultante das ameaças
indicadas pela presença do espião, em Nosso tempo.
Resíduo aponta para um desgaste, através da vivência de perdas, da redução da
experiência, que poderia ser tudo, a apenas um pouco. A negação presente em “Este
país não é meu”, em Cidade prevista, indica conflito entre as idéias dominantes e as
convicções do sujeito. O verso contraria frontalmente o discurso ufanista de Plínio
Salgado, que se apossa das imagens nacionais na perspectiva integralista. Esses
fragmentos poéticos expõem avaliações da realidade em perspectiva crítica. Em todos
os casos a poesia sugere ao leitor um mal‐estar diante do presente, um estado de
inconformidade.
Exausto em país bloqueado, sem qualquer idealismo ingênuo, contrário ao
autoritarismo e aos preconceitos, o livro de Drummond é exemplar de uma melancolia
revolucionária – uma combinação produtiva de senso de indignação inconformada e
consciência dos próprios limites. A presença de sentimentos como desespero e
exaustão indica o grau de intensidade de conflito deste livro com o processo histórico
à sua volta. Não foi fácil para Drummond encontrar vozes para enunciar. O contexto
autoritário oprime, o país bloqueado escurecido e desumanizado, saturado pela
banalização do mal, é motivação para o questionamento interrogativo.
A rosa do povo é um livro que pode ser lido como “percurso através da
maldade humana” que ensina a ver, por contraste, nos pensadores prestigiados de
seu tempo, “a lição da temerosa banalidade do mal”, que desafia palavra e
pensamento” (ARENDT: 1983, 262). Distante do campo de experiências discursivas de
autores como Plínio Salgado, Gustavo Barroso, Oliveira Vianna e Miguel Reale,
Drummond procurou uma linguagem própria que entrasse em conflito com o universo
autoritário à sua volta. No seu modo particular de empregar recursos como a
fragmentação da forma, as articulações metafóricas de matriz surrealista e as
avaliações críticas do presente e do passado, conseguiu formular essa linguagem.
Em sua entrevista a Ary de Andrade, Drummond comenta sua produção,
valorizando o surrealismo e defendendo a ruptura com formas convencionais de
expressão:
(...) num mundo absurdo, como o atual, que só erige padrões
de cultura para destruí‐los e perante uma civilização que
conduz os seus melhores filhos à morte coletiva pela bomba,
quem está certo é quem afinal era chamado de louco, e repelia
esta ordem. (...) perigo, insisto, é a volta às velhas formas
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burguesas de expressão, à literatura água de flor laranjeira,
anódina e inconseqüente, ou simplesmente acadêmica. Este
perigo é tanto maior quanto muitos escritores entre nós, não
raciocinaram perante os fatos e fenômenos políticos. Estão
ainda num inquietante não‐importismo ... Por isso a formação
da consciência intelectual no Brasil está em plena infância. (in
BRAYNER: 1978: 34‐5)

As afirmações de Drummond, nessa entrevista, podem ser tomadas como pontos
de referência para avaliar problemas como as formas de participação política
necessárias para a poesia brasileira e as relações entre texto e contexto. A ruptura
com convenções de linguagem e a consciência política andam juntas. A produção de
Drummond interioriza o impacto da experiência do autoritarismo no Brasil e no
mundo, e elabora, com percepção aguda, uma série de imagens que propõem a
desmontagem das visões ideológicas dominantes, e de suas formas de expressão
convencionais.

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE: UMA LEITURA DE POEMAS DA DÉCADA DE 1940
EM PERSPECTIVA ADORNIANA

Este estudo é parte de uma reflexão sobre a presença da ironia e da melancolia
em Carlos Drummond de Andrade, examinando o papel desses elementos em sua
crítica social. Nossa hipótese é de que o emprego da ironia e da melancolia é
importante como forma de indicar a precariedade do sujeito no contexto de uma
modernidade ambivalente e agônica. Mais especificamente, nos anos 40, o profundo
abalo na concepção de sujeito provocado pelo impacto dos regimes totalitários e pela
experiência de ditadura no Brasil.
Tomamos como referência para o conceito de ironia sua formulação por Karl
Solger, no romantismo alemão. Em Solger, a ironia se constitui como um movimento
em que as condições para afirmação da plenitude do sujeito são abaladas. Os
elementos do mundo exterior à sua volta são considerados insuficientes para o
atendimento de suas necessidades. De acordo com Solger, a ironia se define
justamente como um olhar perante o qual tudo é submetido à aniquilação 204. Para o
sujeito irônico, “se desfazem todos os interesses, não havendo nenhum valor que
resista”. Na perspectiva irônica, acompanhar a constituição do mundo é também
perceber sua destruição.
Eric Hobsbawm caracterizou o século XX como “era das catástrofes”, em razão
do impacto violento de uma série de experiências de destruição em massa, em escala
sem precedentes, em que "não apenas a paz, a estabilidade social e a economia, como
também as instituições políticas e os valores intelectuais da sociedade liberal burguesa
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do século XIX entram em decadência ou colapso" 205. Dentro desse período, a década
de 1940 foi um período decisivo.
As experiências dos regimes totalitários, incluindo os campos de concentração,
tiveram enorme impacto no entendimento dos padrões de moralidade e
comportamento civilizado. Com o final da segunda guerra mundial, ocorreu uma
reorganização nas relações de poder, implicando uma série de mudanças sociais e
políticas. No contexto brasileiro, o Estado Novo de Getúlio Vargas articulou a política
populista a ideologias autoritárias e excludentes. No meio intelectual reforçado pela
política de Vargas, figuravam com destaque autores vinculados a interesses racistas,
fascistas e anti‐semitas.
Em 1945, Drummond demonstrou sua profunda indignação com o contexto à
sua volta, em entrevista concedida a Ary de Andrade, em que avaliou o impacto das
guerras e discutia a responsabilidade dos intelectuais, alertando para o perigo para a
sociedade de uma vida intelectual incapaz de discutir a situação histórica 206. Dotado
de autoconsciência e senso crítico, Drummond interiorizou em sua produção poética
um profundo mal‐estar com a civilização, em forma de uma reflexão voltada para a
indagação de perspectivas.
A difícil tarefa de falar da desumanização como prática generalizada, da
destruição em massa e do colapso de valores foi um horizonte difícil para o escritor
brasileiro, em meio à convivência com o poder central, trabalhando com Gustavo
Capanema, estando extremamente atento à produção cultural afim às idéias
dominantes de seu tempo, e procurando seu próprio caminho como intelectual.
Indignado com o “triste mundo fascista”207, Drummond inclui em sua produção
uma série de imagens que apontam para a sua frustração com o estado das coisas. No
Madrigal Lúgubre, o sujeito afirma que “é tempo de guerra” e que “flui o sangue nas
escadarias”208. Imagens de esgotamento do sentido dos interesses humanos
aparecem em Os ombros suportam o mundo 209, O boi 210, Viagem na família 211 e
Áporo 212. Ruína, inexplicabilidade, desgaste e violência se associam em um quadro
composto em perspectiva melancólica, que comenta as perdas coletivas e as
dificuldades de assimilar suas conseqüências.
A legibilidade da história em Drummond pode ser compreendida em diálogo
com a concepção de história de Theodor W. Adorno, pensador da Escola de Frankfurt.
A história é examinada na perspectiva de uma razão antagônica no interior da qual
contradições não são superadas 213. Constituído dessa maneira, em uma razão que
não sustenta síntese, o processo histórico é apresentado como série de impasses,
conflitos que não apresentam, nem no campo social, nem na forma literária, solução
definitiva. A transcendência dá lugar à contingência, e a idéia de eternidade cede à
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fragmentação. Para Adorno, o entendimento da História é pautado por um
reconhecimento da finitude da experiência humana 214..
O sujeito lírico assume, nesse quadro, uma postura melancólica, como
caracterizou Reinaldo Martiniano Marques: “o ensimesmamento do eu confrontado
com experiências de perda decorrentes de um tempo e um mundo de mudanças e
ruínas; uma atitude crítica em relação ao próprio eu, apreendido como insatisfatório,
precário; a inibição da atividade, em prol de uma atitude contemplativa”215.
De acordo com Adorno, “a arte só se mantém em vida através de sua força de
resistência”. Na lírica moderna, isso depende da elaboração de uma forma em que a
sociedade é admitida apenas obscuramente, suprimindo a visibilidade da superfície 216.
A aparência das coisas perde sua objetividade, e a linguagem se aproxima de um
estado, em que é afastada qualquer espécie de organicidade. 217.
Em um tempo de desumanização, a linguagem se afasta da comunicabilidade
direta, convertendo a lírica em experiência de percepção do esgotamento. O contato
com a desumanização é propiciado negativamente pelo constante contato com o
desgaste das referências que gerenciam nossa percepção. Nos termos de Adorno, “o
próprio conteúdo de verdade se torna negativo” 218. O olhar limita seu próprio alcance,
indicando que as coisas vão perdendo para o sujeito sua função e valor, vão se
tornando resíduos de si mesmas, e tanto objetos, como sentimentos e seres humanos
têm sido submetidos à destruição.
Entre os trabalhos produzidos por Drummond na década de 1940, incluídos
nos livros Sentimento do mundo, José e A rosa do povo, encontramos elementos como
“fragmentação, (...) lampejos destrutivos, imagens cortantes (...), estranhamento” 219.
A presença desses elementos, explica Hugo Friedrich, se associa à ausência de um
senso de unidade do mundo.
Para compreender a importância da presença desses elementos na construção
poética de Drummond desse período, podemos recuperar idéias expostas por Adorno
na Teoria Estética. Ao explicar como avalia a arte moderna, Adorno afirma que “os
antagonismos não resolvidos da realidade retornam às obras de arte como os
problemas imanentes de sua forma” 220. Nessa perspectiva, podemos entender que os
elementos descritos por Friedrich tenham uma articulação com o processo histórico. A
elaboração formal da poesia de Drummond estaria motivada por tensões do contexto.
Essa relação entre texto e contexto sustentaria um vínculo profundo entre a maneira
de lidar com a linguagem e problemas históricos tematizados em sua produção. Como
uma vez observou Clarice Lispector sobre sua escrita, “não há de um lado um
conteúdo, e de outro a forma”. Encontramos uma articulação consistente e necessária
entre construção formal e tema 221.
Entre os elementos formais elaborados por Drummond, encontramos uma
combinação importante na orientação estilística. Trata‐se do emprego de expressões
de valor negativo, com uma estratégia de ênfase, pelo reaparecimento de uma
expressão, com pequenas variações nos recursos lingüísticos empregados. Com isso,
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ocorre intratextualidade 222. Trata‐se de um procedimento de articulação entre
fragmentos internos, que cria um efeito que ultrapassa a linearidade sintagmática e
constitui uma pauta de articulações entre sentenças. O resultado se assemelha a uma
coleção, uma montagem de pedaços.
Tomemos como ponto de referência o poema Canção do berço, de Sentimento
do mundo (1940). O verso 1 traz: “O amor não tem importância”. O verso 8, “Mas
também a carne não tem importância”. Os versos 12 e 13 afirmam que “tudo
acontece, menina, / e não é importante, menina”. O verso 15, “Também a vida é sem
importância”. O verso 24, “Os beijos não são importantes”. Por sua vez, os versos 31 e
32 propõem a imagem de um “mundo esvaído / aliás sem importância”.223 Ocorre
uma variação que não consiste em pura repetição, pois encontramos singular e plural,
substantivo e adjetivo, ser e ter. Mesmo com essa variação, os versos remetem uns
aos outros, constituindo a remissão um recurso de ênfase na negação dos diversos
elementos apresentados. O amor, a carne, os beijos, o mundo, a vida, e também tudo.
Um procedimento semelhante é utilizado em Os rostos imóveis, publicado no
livro José (1942). No caso, há uma insistência na apresentação de variações em torno
do adjetivo morto, apresentado no singular e no plural, no feminino e no masculino,
em uma cadeia de imagens que focaliza de maneira onírica as ruínas de uma cidade.
Os versos não estão construídos de maneira tradicional. Não há metro regular,
esquema de rimas, ou distribuição regular de versos por estrofes. No entanto, apesar
dessa fragmentação formal, as remissões descontínuas entre as imagens criam um
impacto de conjunto.
Pai morto, namorada morta.
Tia morta, irmão nascido morto.
Primos mortos, amigo morto.
Avô morto, mãe morta
(...)
Conhecidos mortos, professora morta.
Inimigo morto.
Noiva morta, amigas mortas.
Chefe de trem morto, passageiro morto.
Irreconhecível corpo morto (...)
Cão morto, passarinho morto.
Roseira morta, laranjeiras mortas.
Ar morto, enseada morta.
Esperança, paciência, olhos, sono, mover de mão: mortos.224
Em um contexto de ruínas, é exposta a aniquilação dos elementos, pela
ausência de ações e movimentos. Eles se integram pela negatividade, sem que essa
integração possa superar o efeito inquietante da fragmentação. A paisagem é descrita
reunindo elementos diferenciados em uma enumeração que suspende as distinções
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entre familiar e estranho, concreto e abstrato. São aproximados membros da família,
animais, sentimentos, elementos da natureza e partes do corpo.
O sujeito “toma a ruína como fragmento morto do que restou da vida” como
modo de procurar atribuir significado à experiência 225. Esse procedimento é retomado
constantemente, dando forma ao percurso irônico de reflexão.
Outro poema em que encontramos uma estratégia de construção semelhante é
Resíduo, do livro A rosa do povo (1945). Neste, a palavra “pouco” aparece várias vezes,
ora sozinha, ora em “um pouco”, ou ainda em “muito pouco”. Aparece em sentenças
afirmativas e interrogativas, em diversas posições nas estrofes do poema. O primeiro
verso generaliza – “De tudo ficou um pouco”. Depois deste, encontramos “Da rosa /
ficou um pouco”, “De teu áspero silêncio / um pouco ficou”, “Ficou um pouco/ de ruga
na vossa testa”, “um pouco de mim algures”, “de mim; de ti; de Abelardo”; e “de tudo,
terrível, fica um pouco” 226, entre outros fragmentos.
Canção do berço, Os rostos imóveis e Resíduo utilizam um mesmo
procedimento de composição. Em cada um deles, um elemento de referência, sempre
negativo, é apresentado, com pequenas variações, diversas vezes ao longo do
respectivo poema. Essa multiplicidade cria efeitos de remissão interna, de modo que,
na descontinuidade e na fragmentação formal do texto, encontramos uma espécie de
fio condutor. Nos três casos, esse eixo descontínuo é estabelecido por uma referência
negativa: a perda de importância do mundo; a morte; e a medida do pouco. Os três
casos são indicações de limites.
Em termos discursivos, esses três poemas fazem um movimento irônico
vertiginoso de contato descontínuo e fragmentário com a experiência do limite.
Variando os pontos tematizados – os membros da família, os animais, o corpo, os
sentimentos, o próprio mundo ou tudo – constantemente o olhar se move no sentido
de expor o objeto da percepção a um limite, e com isso atinge sua vitalidade e expõe
sua finitude. Nesse sentido, o procedimento adotado por Drummond funciona como a
construção de um esvaziamento, de uma falta. À medida em que a insistência
progride, é acentuado o efeito, não de um acúmulo, mas de uma decomposição
generalizada, que restringe no contexto sua força a pouco, reduzindo a intensidade
das experiências a pouco e a nada.
Ao elaborar coleções de imagens que propõem o senso de limite e o
esvaziamento de referenciais humanos na experiência vivida, Drummond interioriza,
de maneira descontínua, o colapso de referenciais de seu tempo. Como impacto da
violência, do autoritarismo e da intensa e sistemática repressão, o sujeito tem sua
relação com o mundo ironicamente atingida pela tragédia do limite que tudo implode,
desarticula e degrada.
A idéia de que “a carne não tem importância”, a sucessão onírica dos mortos
próximos e distantes, e a percepção de que “de tudo, terrível, fica um pouco” são
manifestações pautadas na ironia e na melancolia, formuladas ao longo dos primeiros
anos da década de 1940, de uma reflexão crítica sobre a era das catástrofes. A
aniquilação do espaço da experiência do sujeito é sinalizada na imagem do “mundo
esvaído”, em que não é vislumbrado nenhum caminho de recuperação.
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O NACIONALISMO DE PLÍNIO SALGADO EM LITERATURA E POLÍTICA

A Editora das Américas reuniu, sob o nome de Literatura e política, uma série
de textos de Plínio Salgado. Na primeira parte, estão escritos intitulados Aos
intelectuais de meu país, publicados pela primeira vez em 1927. Na segunda, um
conjunto de Críticas e prefácios, redigidos entre 1922 e 1956. O volume integra as
Obras Completas publicadas pela Editora em 1956 227. Pretendemos examinar neste
volume especificamente um aspecto, a abordagem do nacionalismo. Para fazê‐lo, nos
deteremos principalmente na primeira parte do volume.
Nossa hipótese de trabalho consiste em que a concepção de nacionalismo que
fundamenta a perspectiva política de Plínio Salgado, que viria a se consolidar em ações
do integralismo nos anos 30, está diretamente articulada com os seus critérios de
avaliação da produção literária e cultural do país228. Nesse livro, o autor discute a
necessidade de mudanças tanto na literatura como na política. Em ambos os casos, as
mudanças deverão ocorrer no sentido de uma passagem da diversidade para a
unificação. A cultura deverá ser produzida segundo uma orientação pautada por um
“denominador comum”, formulado a partir de uma negação de posturas cosmopolitas.
A vida política deverá ser pautada de acordo com uma concepção específica de
democracia, suprimindo diferenças regionais para formar uma síntese do homem
brasileiro.
O livro valoriza de modo enfático especificamente duas regiões do país. São
Paulo se apresenta como liderança administrativa, responsável pela ordenação geral
do conjunto. E o Rio Grande do Sul, em um artigo sobre literatura gaúcha, se apresenta
como marcado pela experiência da guerra constante, essencial, segundo Salgado, para
a constituição nacional.
Como participante do processo de transformações na vida literária nacional
que a historiografia convencionou chamar de modernismo, Salgado esteve dedicado,
em oposição a Oswald de Andrade, a um empenho de redefinição da literatura
brasileira, de acordo com seus valores estéticos e seus projetos, expostos em textos
como Manifesto Nhengaçu verde‐amarelo e A anta e o curupira, publicando também
obras literárias, como o romance O Estrangeiro, de 1926.
Apresentando elogios a vários escritores, entre os quais Menotti Del
Picchia (p.147‐8) e Cassiano Ricardo (p.148‐9), o livro se dedica a expor negativamente
dois nomes hoje consagrados – Machado de Assis e Mário de Andrade. No caso de
Machado, considerado inexpressivo como força brasileira, como documento de
nacionalidade, Salgado afirma não aparecerem em sua obra “as dores das grandes
massas, as forças latentes e inexpressas da alma brasileira, esses rumores de marchas
ignoradas, esses clamores e imprecações surdas” (p.31). Mário de Andrade é reduzido
a “reformador”, não sendo considerado propriamente um artista (p.153). No livro
encontramos comentários de Salgado à sua própria produção, tratando do verde‐
amarelismo (p.21) e do Movimento Anta (p.41), em um gesto de auto‐inserção no
sistema cultural, em que comenta seu papel renovador.
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O interesse específico de Aos intelectuais de meu país está relacionado com a
explicitação, em uma série de argumentos, de posições de Salgado quanto à literatura
brasileira, em que as orientações valorativas e interpretativas expressam um modelo
de compreensão da cultura cujos fundamentos constituem uma trama de princípios
doutrinários de teor fortemente autoritário.
Logo no início do livro, encontramos o registro de que “jamais fomos uma
nação pensante” (p.20). Ao anular o valor reflexivo de todo o passado nacional, o livro
chama a atenção sobre si mesmo, dirigindo‐se aos intelectuais, no sentido de dar as
condições de corrigir a rota do processo histórico e tornar a nação capaz de pensar. É
estabelecido um confronto inconciliável entre a “velha mentalidade” e a “nova
mentalidade”, à qual o autor afirma pertencer (p.105). A causa de vários de nossos
problemas seria a função errada que se atribuía à cultura no Brasil (p.109). Salgado
tem uma percepção bastante frustrada do contexto literário, afirmando que “a
literatura se tornou, por ser exótica e artificial, a nossa grande calamidade” (p.43‐44).
Cabe registrar que em uma sessão da câmara de deputados de 1959, Salgado chamaria
a atenção para o “subdesenvolvimento intelectual brasileiro”, considerado “o maior
dos subdesenvolvimentos”229. De acordo com Literatura e política, as mudanças da
História seriam condicionadas tanto à política como a literatura: “Ao passo que
aparecem uma nova literatura e um novo pensamento político, surgem os fenômenos
da reação histórica” (p.110). Salgado acreditava ser necessário “despertar” a elite
intelectual “(...) de forma que desvendasse o conhecimento das bases geográficas,
étnicas, lingüísticas e históricas reveladoras do caráter e da alma do povo
brasileiro”230.
A geração moderna, na qual Salgado se situa, estaria interessada em
libertações do passado e do cosmopolitismo, resguardando o senso de nacionalismo
(p.173‐4). A importância da literatura para as mudanças que interessam a Salgado é
explicada por Antonio Arnoni Prado:
“No conjunto do ideário integralista, a literatura funciona,
assim, como uma força articuladora do sistema, pois é a partir
dela que se impõe uma espécie de retórica emblemática da
nova ordem, dado que a ruptura dos processos de estilo é
gradativamente assimilada a uma ruptura dos processos
políticos (...) a literatura e as artes passam a integrar, ao lado
dos fatores morais e étnicos, a expressão política da Nação (...)
cabe‐lhe agora dar um destino glorioso ao novo homem
brasileiro, (...) apontando exatamente para o sentido unificador
desse novo momento”231
O projeto de Plínio Salgado para a produção cultural é a unificação, definida por
uma orientação geral que congregue toda a vida intelectual. Salgado faz
recomendações aos críticos literários. Para ele, o “crítico, no atual momento (...) não
poderá passar de um anotador”, excluindo condenações de tendências, e tentativas de
classificações (p.140‐1). Para ele, “a única atitude da crítica deve ser a de aconselhar a
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redução de todas as inteligências a um denominador comum de cultura, bem
orientada e dirigida” (p.143).
A tônica do livro consiste na busca de uma “unidade cultural” para o Brasil (p.42),
associada a uma “estabilidade nacional”, um “centro de gravidade” (p.55) Salgado está
interessado em um “gênio da nacionalidade”, pautado por “raízes históricas (...)
tradições político‐religiosas, os imperativos geo‐étnicos” (p.99). Para a “perfeita
harmonia nacional” do país são necessários “o liame das tradições e dos costumes, a
consciência histórica, a unidade de sentimento” (p.97). De acordo com Salgado, o
momento presente exige uma postura veemente:
“Chegamos ao momento decisivo em que devemos optar: ou
pela obra de unificação espiritual da nacionalidade dentro das
nossas condicionalidades históricas, geográficas e sociais, ou
pela abdicação completa de nossos direitos de afirmação, de
nossa fisionomia de povo e de país” (p.85).
A principal estratégia para isso é a união de políticos e intelectuais em
uma”frente única” (p.45). Entre as referências valorizadas em Literatura e política por
Salgado, que permitem traçar uma imagem clara de suas expectativas de conduta
intelectual, estão Alberto Torres e Oliveira Vianna, este segundo citado em quatro
passagens importantes para a argumentação (p.22, 42,110 e 118). A imagem
ameaçadora da “abdicação completa de nossos direitos de afirmação” exemplifica o
procedimento que Marcos Cezar de Freitas aponta como essencial ao integralismo, a
constituição de “mitos do medo” dedicados a sugerir a necessidade de um
fortalecimento da ordem, em nome da segurança coletiva232.
No Brasil encontraríamos, segundo Salgado, duas formas de instabilidade. A
primeira é a da natureza, uma terra que “processa a sua auto‐elaboração angustiosa”
em que se realizam “tentativas de delineamento (...) a ilha que emerge e desaparece;
o curso dos rios vagabundos, que desorientam; a mutabilidade dos panoramas” (p.86).
A segunda é da variedade social, que inclui “o mascate sírio de baú às costas, o italiano
da lavoura de café, o português do botequim, o técnico alemão, o japonês dos
arrozais, o judeu das casas de penhor, o espanhol, o russo, o francês”, examinada
como base para “elaboração da raça futura que”, partindo de São Paulo, “desbordará
para as outras regiões do país, ampliando o fenômeno submetido a desígnios
superiores da Espécie” (p.87), constituindo um povo “unificado numa forte expressão
própria” (p.88). Salgado procura dar ênfase à existência de “forças originais humanas,
denominador comum de todas as raças” (p.205). Idéia similar havia sido elaborada por
Salgado em A revolução da anta, de 1927, texto em que defendeu claramente que a
raça futura deverá surgir do casamento de todas as raças. “Sem se criar o senso da
Nacionalidade, é impossível lançar o Novo Pensamento. Essa Consciência Nacional,
temos de formá‐la pela coordenação de fatores comuns da raça em formação” 233.
Nesse sentido, cabe lembrar uma passagem de Despertemos a nação!:
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“Tudo indica (...) que uma multiplicidade de fatores e
ocorrências converge na formação una da nacionalidade
brasileira e que justamente os traços étnicos diferenciais, assim
como as modalidades climatéricas variadas, antes de
constituírem um empecilho, determinam uma possibilidade
maior para que se plasme no Brasil um tipo humano futuro, que
será, incontestavelmente, dos mais superiores e inteligentes.
Despertemos no coração dos brasileiros a consciência desse
grande destino”.234
Ricardo Benzaquem de Araújo entende que, para Plínio Salgado, a formação
social brasileira teria ocorrido com uma “democracia racial”, com fusão harmoniosa
entre as raças. A “totalidade democrática” seria obtida com “a dissolução das
características distintas e singulares em prol da constituição de um conjunto
absolutamente indiferenciado e uniforme”235.
A democracia aparece em Literatura e política de duas formas. Quando
entendida como democracia tradicional, é marcada pelo fracasso. “No Velho Mundo, o
desprestígio da democracia originou‐se de seus próprios excessos” (p.64). Inclusive,
discutir formas de eleições e votos, ou organização de partidos, para ele, é assunto
“que passou para o rol das coisas inoportunas” (p.50), “é prematura a organização de
partidos” (p.67). Com Salgado, a concepção política ganharia diferente conduta, em
um empreendimento para defender uma forma de democracia diferente do “ponto de
vista retardatário do liberalismo” (p.65), buscando um “sentido novo” para a idéia
(p.66). Contrário ao derrotismo (p.92), diz Salgado: “Responsabilidade enorme a que
nos coube: a de consolidar a consciência democrática dentro da qual deve dar‐se a
afirmação integral do Brasil” (p.91). A salvação da democracia dependeria de uma
educação das massas (p.68) de acordo com uma “doutrina nacional” (p.68).
No livro O ritmo da história, Plínio Salgado desenvolveria a tese de que a
democracia deveria ser baseada em valores familiares, respeito à propriedade,
consideração da tradição, sem permitir “excessos de liberdade”, ou “excessos de
igualdade”236. Nesse sentido, é possível observar sua fidelidade a instituições
conservadoras, em coerência com a interpretação de Mônica Pimenta Velloso237.
Retomando Literatura e política, em certo ponto, Salgado afirma: “Antes de
educar o povo ‘para a democracia’ , temos de ‘educá‐lo para a nacionalidade’” (p.77).
Essa idéia é fundamental em sua argumentação, pois defende o nacionalismo
dispensando a ênfase na democracia, abrindo caminho para a posição autoritária. A
geração de Salgado, para ele, teria uma missão – consolidar a República (p.67). A
sustentação da nacionalidade estaria a cargo de São Paulo, responsável pela “unidade
política e espiritual da nacionalidade” (p.73).
Um mapeamento das diferenças regionais converge para firmar o poder em
São Paulo. A experiência do modernismo, nos anos 20, associada às transformações
sociais e econômicas, era um referencial de diferenciação importante em termos de
mapeamento da produção intelectual brasileira. São Paulo surge no Brasil desenhado
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por Plínio Salgado como responsável pela interpretação e coordenação das
experiências das diversas regiões brasileiras.
“Ao Nordeste tocou a missão de se impor como expressão da
terra e do elemento autoctônico (...) A Bahia, que tanto
evidencia o desequilíbrio social brasileiro (seminários e igrejas,
latim, teologia e classicismo de um lado, e o sertão do outro
com patuás e benzeduras, nos chapadões e grotas soturnos), é
um centro de gravidade do velho humanismo, enfreando as
arremetidas bárbaras (...) Incumbe a Minas Gerais a tradição
política, o espírito conservador, sutil, a um tempo, nas suas
práticas conciliatórias, precavido e prudente, na evolução
cautelosa de suas realizações e na sustentação dos princípios
da ordem e da autoridade. Ao Estado do Rio, pode dizer‐se que
coube, de tempos para cá, dar‐nos os pensadores políticos (...)
Mato Grosso e Goiás, atingindo o mistério selvagem do Vale
Amazônico, (...) constituem a própria voz continental das
florestas e das primitivas reservas étnicas ‐ o Sul (o heróico Rio
Grande das permanentes batalhas acesas) representa a síntese
luminosa das nossas virtudes guerreiras e dessa capacidade de
idealismo que mantém de pé as nações. E S. Paulo?
A S. Paulo tem cabido a interpretação de todas essas
vozes, a compreensão e coordenação de todas essas forças.
Coube‐lhe obra de integração nacional, cuja ação histórica de
sacrifícios e abnegações, de idealismos e de amor, ao mesmo
tempo de visão prática e realizadora, possibilitou o que
poderemos denominar a comunhão político‐social brasileira”
(p.74‐5).
No plano político, no integralismo, a posição unificadora de Salgado
correspondeu a um ataque à “autonomia que detinham os governos regionais”. Como
explica Gilberto Grassi Calil, “(...) as máquinas administrativas estaduais ainda
concentravam grande margem de poder político, o que os integralistas percebiam
como grave obstáculo à unidade nacional”238.
A reflexão que mapeia as regiões e a cada uma atribui um perfil, convergindo
para uma unificação, é desenvolvida em outra passagem do livro:
“A tenacidade, o apego do cearense à terra do seu nascimento;
o mudo estoicismo do tapuio no sertão amazônico; a tendência
da expansão territorial e econômica do paulista; o amor à
querência e o gênio guerreiro do riograndense do sul, são
elementos díspares, são forças diferentemente dirigidas, se os
encararmos em relação ao meio geográfico, e, entretanto, são
elementos homogêneos, são forças componentes de uma
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grande força se os encaramos sob os aspectos mais amplos da
idéia de Nação, de conjunto nacional.” (p.186‐7).
Cabe registrar, nos fragmentos acima, a indicação de que o destaque do Rio
Grande do Sul se dá pela valorização das virtudes guerreiras. Plínio Salgado expõe
enorme interesse pelo estado (p.165). Valoriza muitos escritores, caracterizando a
literatura gaúcha como “opulenta” (p.194). Chama a atenção dos artistas para o
“gosto de sangue” da região, que permite compreender “todas as lutas” (p.168).
“Desde a campanha cisplatina, o Rio Grande viveu sempre em
guerra. Nunca descansou. Não importa ao estudioso do
fenômeno social, ligado à antropogeografia, e sob o aspecto da
afirmação da Nacionalidade, as razões, a lógica das lutas
sangrentas do Rio Grande do Sul. Secundário é o aspecto
político. O que interessa é o próprio fenômeno dessa
continuidade de luta, que impõe ao gaúcho uma vida
trabalhosa e de sacrifícios (...) A fatalidade geográfica tem
posto esse povo em função permanente de vigilância pela
unidade e integridade da Pátria” (p.182).
No geral, o brasileiro é considerado fechado, mas no sul ele “se eletriza” (p.175).
Ao falar do Rio Grande do Sul, Salgado explica que, de modo geral, o povo brasileiro é
meigo, mas havendo melindre, é capaz do “gesto bruto” (p.176).
“(...) a missão histórica do Rio Grande do Sul tem sido, não
somente a da afirmação da capacidade de luta da gente
brasileira, revelada nessa batalha campal contínua, que é a vida
gaúcha, como também a de exprimir a fisionomia espiritual do
nosso povo” (p.185‐6).
O Rio Grande do Sul é destacado também pela produção de idéias. “(...) é
indiscutivelmente o Estado brasileiro que mais vive pelo espírito. Constitui, por isso
mesmo, não só o maior baluarte das instituições republicanas, como também é a
unidade da Federação, onde mais intensa é a vida intelectual” (p.189). O interesse pela
violência atribuída aos gaúchos está associada ao impulso violento que Salgado atribui
ao ato criador, tal como explicou em O significado da anta, de 1927 239. Não há no livro
dificuldade de conciliar a vocação para a violência e a intensa produção criativa; na
argumentação de Salgado, em ambos os aspectos encontramos razões para atribuir ao
Rio Grande um papel fundamental para o nacionalismo.
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Estudos de Nelly Richard e Pieter Duvenage têm contribuído de maneira
decisiva para o fortalecimento da constituição de pesquisas em política da memória. A
partir desse crescimento, tem sido possível verificar, em variados contextos, que a
construção de imagens do passado pode servir a interesses de dominação e exclusão.
Essa construção pode se dar por diversos meios, tanto no campo legislativo e jurídico,
em ações institucionais, como na indústria cultural, e no âmbito escolar e
universitário. A reflexão sobre política da memória tem efeitos vertiginosos. Imagens
seguras e estáveis do passado podem servir de referência para tomadas de decisões no
presente. Se as imagens do passado forem deliberadamente manipuladas e
distorcidas, os processos sociais no presente são condicionados pelos interesses dos
responsáveis por essas manipulações. O modo como elaboramos a percepção do papel
da memória e da história, como explica Jacy Alves Seixas, pode estar associado a
confrontos entre interesses sociais e políticos.
A partir de Richard e Duvenage, que dedicaram sua atenção a sociedades
profundamente marcadas por conflitos políticos e processos históricos intensamente
violentos, um olhar para o Brasil abre o horizonte para procurar entender os dilemas
do presente à luz do passado. Entendendo, no caso, que esse passado não está
previamente entendido ou delimitado, mas deve ser constantemente posto em
debate. Entendendo ainda que a configuração do passado depende do
estabelecimento de pontos de vista, critérios de avaliação, mecanismos seletivos de
memória individual e coletiva. Falar em uma política da memória envolve, nesse
sentido, admitir que as imagens do passado entram em confronto entre si, de acordo
com diferentes estratégias de intervenção, em favor de diversos valores sociais.
Na cultura brasileira, um exemplo particularmente rico de conseqüências é o
caso dos estudos sobre Gilberto Freyre. Escutei certa vez em um congresso uma
palestrante apontando Casa‐grande e senzala como um livro racista. O argumento
consistia, repetindo uma espécie de mantra comum em estudos sobre o autor, em que
o livro defende a democracia racial, negando o tratamento agressivo a que os negros
foram submetidos durante a escravidão, como faz José Carlos Reis.
Com relação a esse argumento, é possível encaminhar o debate indicando que,
em numerosas passagens, o tratamento agressivo recebido pelos negros foi
incorporado ao livro. No entanto, neste momento, acredito ser importante retomar as
condições concretas de produção do livro, isto é, sua contextualização no campo
intelectual brasileiro dos anos 30.
Quando Freyre escreve o livro, o ambiente está predominantemente dominado
por intelectuais conservadores. Essa hegemonia fica fortemente exposta entre 1935 e
1940, com intenso grau de debate, em jornais e livros, e mais do que isso, por escolhas
feitas pelo governo de Getúlio Vargas para sustentar suas decisões referentes a
política educacional, migrações e relações entre raça e cultura. Esse processo foi
descrito em detalhe em livros de Sérgio Miceli e Maria Celina Araújo.
Um dos intelectuais mais prestigiados desse tempo ainda tem seguidores na
vida universitária recente. Oliveira Vianna, em seu tratado Evolução do povo brasileiro,
utilizou métodos considerados, para a época, rigorosamente científicos. Tabelas,
estatísticas, fontes primárias. Com enorme detalhamento, sobretudo em dados
geográficos, o tratado propõe a necessidade de fortalecimento racial do país. A política
do branqueamento foi influente no Estado Novo, podendo ser percebida tanto na
legislação vigente como na imprensa, por exemplo, em cartuns da Revista Careta.
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Para Lúcia Lippi Oliveira, Oliveira Vianna foi o grande debatedor de Gilberto
Freyre. As diferenças radicais entre Casa‐grande e senzala e Evolução do povo
brasileiro são fundamentais. Em Freyre, a cultura brasileira é enriquecida pela
integração de elementos portugueses e africanos. Um dos pontos de maior evidência
desse crescimento é a exposição sobre a língua, em que os níveis de formalidade e
informalidade são reformulados a partir do encontro de contribuições. Em Vianna, a
presença de negros é um fator de fragilidade. A mestiçagem deve ser estimulada
apenas como caminho necessário para a maior purificação.
A discussão quanto à disposição de Freyre em apresentar a violência de
brancos contra negros é legítima. É perceptível o esforço de Freyre em não priorizar,
na imagem da formação social brasileira, o elemento antagônico, e sim a razão
dialética, a produção de sínteses originais. No entanto, cabe retomar a posição de que
o livro de Freyre seja racista.
Quando publica Casa‐grande e senzala, Freyre elabora uma posição que, em
termos históricos, é rigorosamente crítica ao pensamento conservador. Em sua tese
está o princípio de uma integração da contribuição cultural dos negros, como
necessidade interna da constituição da sociedade brasileira. O público que toma
contato com esse livro está, em grande parte, influenciado pelo ideário de Oliveira
Vianna e seus pares.
O livro de Freyre, nesse sentido, ingressa em um meio intelectual em que o
racismo está legitimado sob forma de ciência exata, e com prosa fluente propõe
basicamente o oposto do que está circulando. Em vez de excluir o elemento negro
rumo à purificação ariana, propõe admitir e valorizar a contribuição negra à sociedade
brasileira.
Lendo os dois livros lado a lado, e recuperando elementos referentes às suas
condições de produção e recepção, fica bastante claro que, consideradas as
contingências, que incluem autoritarismo político, reacionarismo intelectual e
arrogância elitista, Gilberto Freyre deu um passo muito positivo em termos de
reconhecimento da contribuição dos negros, e com isso, de um enfrentamento da
postura excludente que levaria a defender o branqueamento.
O problema fica ainda mais ostensivo quando encontramos diversas conexões
intertextuais entre Oliveira Vianna, Gustavo Barroso e Miguel Reale, todos dotados de
elevado prestígio no campo intelectual hegemônico. Barroso, na História secreta do
Brasil, emprega uma linha argumentativa semelhante. Seu objetivo não é o
branqueamento, mas a exclusão dos judeus. Com o mesmo mecanismo purista, o
tratado anti‐semita de Barroso atribui a fraqueza social e as crises sociais do país a
ações do judaísmo organizado. Reale, admirador de Vianna, contribuiu na redação da
constituição do Estado Novo. Foi claro e repetitivo em sua admiração a Mussolini e sua
defesa do fascismo para o Brasil.
O fato de que continuamos lendo artigos e ouvindo palestras em que Gilberto
Freyre é acusado de racista merece atenção. Considerá‐lo conservador, em uma
perspectiva anacrônica, como se Casa‐grande tivesse sido escrito em 2004, é uma
linha argumentativa redutora e falseadora. É importante que o trabalho de Freyre seja
debatido, mas levando em conta a historicidade de seu pensamento. Essa historicidade
supõe estabelecer quem foram os interlocutores de Freyre, a quem ele se dirigia.
Esse exemplo pode ser considerado um caso importante de política da
memória no Brasil. O pesquisador pode procurar recuperar a historicidade, para além
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de estereótipos, repetições de leituras redutoras, anacronismos, frases de efeito ou
aplicações forçadas de modelos teóricos inadequados. Ao recuperar a historicidade,
encontrará um elemento fundamental. O livro de Freyre fala da experiência colonial,
discute o passado e avalia categorias analíticas de estudo da sociedade. Não faz isso
sem motivações calcadas no seu próprio presente.
É espantoso para o leitor de Casa‐grande e senzala, quando é recuperado o
contexto de produção, avaliar a situação do público dos anos 30. A observação do
sucesso de cartuns racistas na Revista Careta, por exemplo, permite sinalizar até que
ponto ser negro é considerado comumente objeto de riso. Mais do que isso, em vários
documentos do Estado Novo, como indica a compilação de Simon Schwartzman sobre
o arquivo Gustavo Capanema, encontramos uma condição difícil, quase inviável, para a
abertura de discussão pública consistente das questões raciais. Boris Fausto examinou
os componentes institucionais responsáveis por essa condição.
Ainda mais espantoso é considerar a enorme parcela da população que não
tinha acesso à cultura erudita e à leitura sistemática. Os estudos de Adriano Duarte e
Maria Celina Araújo são esclarecedores nesse sentido, acentuando os mecanismos de
exclusão social empregados nas decisões institucionais do período. Com a sujeição às
determinações da elite econômica e do poder político, era comum ocorrerem no
cotidiano impactos, de variadas formas, nas relações de sociabilidade, que se
conectavam com o debate no campo intelectual. Vários exemplos concretos foram
enumerados por Anatol Rosenfeld, associando os componentes público e privado
dessas relações. Se a posição de Vianna apontava para uma descartabilidade do negro,
como impuro e prejudicial, o livro de Freyre, ao falar do passado colonial, sugere uma
ruptura com esses impactos na sociabilidade, nos anos 30 no Brasil. Sua expectativa
não é apenas mudar a imagem do negro na colônia; mais do que isso, é se posicionar
em um debate em andamento no Brasil, que determina como tratar os negros em
plenos anos 30, contrariando o branqueamento, e defendendo uma posição
integradora.
Traz várias conseqüências o fato de ainda se formarem hoje pesquisadores, que
ignorando, involuntariamente ou não, as condições de produção e circulação do
trabalho de Gilberto Freyre, defendem nas salas de aulas e conferências de
universidades que o autor é racista. Podemos pensar nos danos à reputação de Freyre,
constantemente em debate. Cabe ainda avaliar a consistência dessas defesas, no
sentido da própria responsabilidade intelectual que assumem. O que preocupa mais,
neste ponto, é o impacto desse tipo de atitude na formação de estudantes
universitários. Quanto mais rarefeito o ambiente em termos de debate, mais fácil a
inclinação para admitir como verdades irredutíveis as teses que lêem e escutam, ou
ainda para considerar desimportante a necessidade de discutir pontos de vista.
A situação do negro no Brasil contemporâneo é assunto cada vez mais
presente, em debates universitários, que se associam freqüentemente a movimentos
sociais organizados. No campo das letras, pesquisadores de literatura comparada e
estudos culturais têm avançado nas reflexões. Neste ano, controvérsias motivadas
pelo número 50 da Revista Estudos Avançados, dedicado ao assunto, permitiram
observar a inexistência de consenso quanto ao lugar do negro nas decisões políticas
brasileiras. A memória crítica da produção de Vianna poderia levar as controvérsias em
torno do assunto do volume a se acentuarem, no momento presente.
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Sendo autores complexos, seria esperado que seus trabalhos fossem
examinados com muito cuidado. Tanto em Freyre como em Vianna há contradições.
Em ambos ocorrem adequações tendo em vista a expectativa de recepção, conscientes
da dinâmica difícil e rarefeita de difusão de idéias transformadoras. Qualquer
maniqueísmo voltado para um extremismo, procurando legitimar inteiramente um e
desautorizar o outro, seria improdutivo para o debate contemporâneo.
Em acordo com a Dialética negativa de Adorno, o que precisa ser trazido à tona
com a devida clareza é a necessidade interna, no contexto intelectual brasileiro, de
que, mesmo tolerando contradições e polêmicas, posições diversas fossem colocadas
em cena, exigindo a maturação do meio intelectual, com maior grau de consciência de
conjunto. O período é marcado por uma razão antagônica, movimento em que os
impasses intelectuais são produtivos e levam a um maior rigor nas expectativas de
mudança.
O pensamento conservador, contrariamente a Adorno, se conforta com a
omissão do movimento da razão antagônica. Para o conservadorismo, o potencial
racista de Oliveira Vianna gerou numerosos frutos em favor da desigualdade social.
Deixar Vianna ausente do debate, ou omitir sua oposição a Freyre, consiste em
permitir o desdobramento desse potencial em décadas, o que vem ocorrendo até o
presente. Como registrou José Carlos Reis, Freyre já foi acusado de racista, e tratado
de muitos outros modos pejorativos. Essa acusação precisa ser reavaliada, com a
devida clareza, à luz da visibilidade do debate, do reconhecimento da razão antagônica
que regeu esse processo.
A política da memória não é apenas um problema de interpretação do passado,
é também um referencial para orientação das ações do presente. Para configurar uma
hipótese ilustrativa, imaginemos que um estudante de graduação, em anos de estudo,
resolva estudar o racismo no Brasil, e tenha tido pouco contato com Gilberto Freyre.
Por acaso ou por contingências, cai no interior do público da conferência que ouvi há
poucos dias, e assume como verdade, ou pelo menos como leitura autorizada, a
acusação de que Freyre é racista.
Nessa hipótese ilustrativa, se esse estudante não conhecer o horizonte das
condições de produção e circulação de Freyre, se não tiver oportunidade de ler Miguel
Reale e Gustavo Barroso, se não compreender o quanto a produção intelectual de
prestígio pode ser conservadora, corre o risco de levar adiante em sua vida acadêmica
e profissional uma imagem redutora de Freyre. Mais ainda, se não tiver oportunidade
de ler Evolução do povo brasileiro, estará ignorando um dos principais fundamentos
de ideologias autoritárias, excludentes e racistas em circulação na elite brasileira no
período de 20 e 40. Essa lacuna distorce a qualificação do debate sobre a posição de
Freyre. Com isso, estará sendo ignorado que, ao defender a política do
branqueamento, Evolução do povo brasileiro é um caso de expressão intelectual
preconceituosa que, comparado a Casa‐grande e senzala, permite ver mérito e
coragem, em circunstâncias espaço‐temporais marcadas, por parte de Gilberto Freyre.
De diferentes modos, isso foi observado por Manuel Correia de Andrade, Elide Bastos
e Peter Fry.
A quem interessa que esse hipotético estudante tenha uma visão distorcida de
Freyre e ignore a banalidade do mal do pensamento de Oliveira Vianna? Embora possa
parecer um debate distante, ocorrido há cerca de sete décadas, o movimento tenso de
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discussão, em que a pauta aponta para a integração ou a exclusão da contribuição do
negro para a sociedade brasileira, deve ser visto em perspectiva tríplice.
Há pelo menos três experiências envolvidas nesse debate, e o olhar do
historiador precisa articular, em profundidade, as implicações das relações entre elas.
Cronologicamente, o primeiro período temporal em pauta é a escravidão, assunto de
Casa‐grande e senzala e de Evolução do povo brasileiro. Com relação a esse período,
podemos observar que os livros estabelecem configurações narrativas diferentes.
Voltado para a acentuação do esforço de síntese e para o movimento de integração,
Freyre elabora uma narração que combina recursos de historiador, sociólogo, cronista
e novelista, unindo argumento e descrição, anedota e provérbio, explicitação de fontes
e paródia de seus pares, conforme descrito por Asa Briggs. Assim como a perspectiva
temática é de integração de diferentes culturas e contribuições, também no campo
formal Freyre deixa de lado a pureza de gêneros e, como quer Theodor Adorno, torna
a mistura de gêneros um mecanismo de provocação, de recusa de convenções. Em
Vianna ocorre o oposto. A estilização aproxima o livro de tratados de geografia,
biologia e história natural. O efeito persuasivo da estrutura discursiva procura a adesão
do interlocutor, através da contundência das provas da suposta inferioridade racial. A
prosa busca uma impressão de rigor que tende a conceber a escravidão colonial como
um fenômeno de matizes evolucionistas, em que a lógica da causalidade vence as
contingências. São duas versões radicalmente diferentes da história colonial.
A segunda experiência temporal é do período de 1920 a 1945, em que ambos
os pensadores vão encontrar formas de manifestar seus posicionamentos. Bolívar
Lamounier e Randal Johnson, entre outros, apresentaram informações importantes no
que se refere ao debate intelectual e político nesse período. Não se trata apenas de
entender as relações entre os intelectuais e as lideranças de governo, mas de observar
as posições políticas dos próprios intelectuais que, conforme Johnson, estavam em
profundas divergências. Por variadas razões, em alguns casos, a construção feita por
historiadores sobre o período se move em caminho contrário, procurando
homogeneidade em um campo de conflito. Um caso a destacar é a reflexão de José
Murilo de Carvalho, que ao comparar Oliveira Vianna e Gilberto Freyre propõe que “há
muito em comum entre os dois” (CARVALHO: 1993, 35), em detrimento das diferenças
apontadas anteriormente. É da maior importância, para o atual debate sobre o estudo
do problema racial brasileiro, incluir e discutir a perspectiva de Carvalho, em
contraponto com a de Lúcia Lippi Oliveira. É possível narrar a história do debate em
perspectivas diversificadas, e mesmo contraditórias. Assumindo a perspectiva
adorniana, seguindo a Dialética Negativa, entre dois pensadores com posições em
confronto, o antagonismo pode assumir um papel constitutivo no processo histórico.
A terceira instância temporal a considerar é o momento presente. O campo
intelectual brasileiro, mesmo tendo vivido renovações importantes nas décadas de 80
e 90, é marcado atualmente pela presença de ondas neoconservadoras, que estão
dedicadas, de várias formas, a reforçar ideologias autoritárias, heranças patriarcais e
concepções de ciência voltadas para a exclusão social. Nesse quadro, retomando a
questão sugerida, reduzir Gilberto Freyre a uma falsa caricatura e omitir a pauta
racista de Oliveira Vianna são inclinações que se movem em acordo com essas ondas.
Retomando Nelly Richard e Pieter Duvenage, é possível examinar o problema
da política da memória no Brasil, tendo em vista o exemplo das relações entre Freyre e
Vianna. O que quer a intelectualidade conservadora, em acordo com valores

207
compatíveis com a omissão ou o preconceito? Construindo imagens do passado
capazes de obscurecer a tensão dos debates dos anos 30, bem como as implicações
desses debates para o entendimento da história colonial, essa intelectualidade
conservadora se conforta com uma configuração do passado favorável à reificação do
debate acadêmico e à diminuição de suas chances de um impacto transformador. Falar
mal de Gilberto Freyre e omitir a postura racista de Oliveira Vianna consiste em um
empenho em politizar autoritariamente o debate sobre o passado, em prejuízo do
conhecimento dos fundamentos históricos das relações perversas entre racismo e
ciência.

GRACILIANO RAMOS: INFÂNCIA E VIOLÊNCIA
O livro Infância, de Graciliano Ramos240, pode ser lido como um romance, um
conjunto de contos, e como elaboração ficcional de elementos da memória biográfica
do autor. Considerado como unidade, contempla um período complexo de
amadurecimento da criança exposta como protagonista. Lido como conjunto de
fragmentos, desafia nossa capacidade de articular fatos e integrá‐los de modo
consistente e coerente.
A relação do narrador com os pais começa a se desenvolver não a partir da
integração ou do afeto, mas do “Medo. Foi o medo que me orientou nos primeiros
anos, pavor” (p. 14). A experiência do medo define condições difíceis para o
amadurecimento do sujeito. O medo constitutivo conduz a uma relação ambígua com
o mundo: o personagem é incitado a participar da realidade, mas ao mesmo tempo
sabe que está sujeito a ser agredido, a sofrer dor e desamparo, o que de fato ocorre. A
aceitação da realidade não é um parâmetro banal de existência, mas uma referência
vaga e tensa, pois não se sabe ao certo o que esperar da vida e como superar as
dificuldades surgidas. A infância exige tolerância, sacrifício, e sobretudo coragem
roseana, viver é muito perigoso.
Em um ambiente tenso e incerto, a noção de verdade está aberta à
problematização. O narrador é sincero ao dizer que nunca é franco com seus parentes
(p. 253). A intimidação se associa à inibição, à omissão. Em um mundo dominado pelo
medo, a franqueza pode ser arriscada. A auto‐preservação depende da cautela e da
consciência miúda dos perigos e de como desviar destes. A imagem do pai em nada
aponta que seja protetor, capaz de amparar o filho ou indicar critérios de correção e
verdade. O pai é caracterizado como “terrivelmente poderoso” (p. 29). A associação
entre terror e poder não é casual; ela acentua a vulnerabilidade da infância, em um
meio em que a comunicação entre os membros da família nunca se estabelece de
forma plena. A mãe “espalhava o pensamento curto em assuntos mais fáceis, e o
monólogo servia para ela arrumar as idéias” (p. 167).
O pai, como mostra o episódio Um cinturão, através de sua atitude agressiva e
autoritária, silencia física e simbolicamente o filho, incapaz de protestar contra a
violência injusta. Além disso, ao descobrir o objeto perdido, mostra‐se alheio à
possibilidade de reconhecer um erro e corrigir o dano causado à criança. Nem mesmo
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um lamento emerge da virilidade cruel do pai. Entre uma mãe que monologa e um pai
que bate sem dialogar, o menino está abandonado na própria impotência, sem poder
mudar a realidade à sua volta ou a atitude hostil com que o mundo o recebe.
De acordo com Antonio Candido, neste livro, “um dos traços mais constantes é o
sentimento de humilhação e de machucamento. Humilhação de menino fraco e
tímido, maltratado pelos pais e extremamente sensível aos maus‐tratos sofridos e
presenciados. Por toda parte, recordações doídas de alguma injustiça”241.
A realidade resiste, aos olhos do menino, ao conhecimento racional seguro. “O
mundo era complicado”, afirma (p. 15). Na impossibilidade de compreender
totalmente o que se passa, o menino é levado a empregar a criatividade. “O hábito me
leva a (...) imaginar fatos a que atribuo realidade” (p. 26). A ficção surge como
condição para a convivência com um ambiente caracterizado pelo terror. A vigência do
mal e da dor relativiza os parâmetros da razão e exige a ampliação dos caminhos de
conhecimento. Não obstante a tentativa de explicar o mundo, este “desafiava, seguro,
profecias e cometas” (p. 76).
Na passagem em que demonstra querer saber o que é inferno, o menino pede
esclarecimentos (p. 78) e se surpreende – “ainda não me havia capacitado de que se
descrevem perfeitamente coisas nunca vistas” (p. 80). A expectativa materialista de
compreender concretamente o que se passa cede à consciência da própria limitação e
precariedade. Mais adiante, em uma aula de literatura, o saber escolar surge como
problema. Na p.128, o narrador expõe sua dificuldade de encontrar sentido no
vocabulário escolar. Entre cotidiano e ensino, um abismo que aumenta a incerteza
com relação à possibilidade de dominar verdades e compreender o que se passa.
Afastado do senso de verdade ordenada, de compreensão exata da realidade, o
narrador cai constantemente no senso de contradição, apropriado para representar
suas vivências. Lemos à p.20: “Nesta vida lenta, sinto‐me coagido entre duas situações
contraditórias (...) Frio e calor, trevas densas e claridades ofuscantes”.
A contradição aparece como fundamento de sua origem. Um avô é apresentado
como bárbaro, outro como civilizado (p. 23), e ambos constituem seu passado. É
contraditório também o contexto em que o menino se encontra. Avalia o narrador:
“Os fazendeiros da região submetiam‐se a alternativas: anos de abundância e anos de
penúria. Às vezes a terra produzia em excesso, às vezes não produzia nada. (...) E
contra isso qualquer esforço era inútil” (p. 155). A oscilação entre subsistência e vazio,
presença e ausência, abundância e penúria constitui um fundamento dual para o
menino elaborar as referências de organização da existência.
O dualismo está diretamente associado à profunda ambigüidade da vida familiar.
Por um lado, o menino é levado a aceitar a realidade, tal como se apresenta, como
campo de experiências regrado, em que tem normativas a cumprir e respeitar; por
outro, é levado também a sujeitar‐se à agressão. A rotina do menino não apresenta
nenhum horizonte capaz de garantir equilíbrio. Na frase precisa da p. 21 lê‐se:
“Pancadas e gritos figuravam na ordem dos acontecimentos”. A violência não é
interpretada como desordem de uma estrutura harmônica, mas como parte da
“ordem dos acontecimentos”, elemento constitutivo do processo de construção
identitária e maturação. Como na formação social do Brasil, horizonte contextual, a
violência tem na trajetória do menino uma função decisiva, determinante de princípios
de comportamento, regimes de relacionamento e expectativas de futuro.
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“Meus pais me infligiam chicotadas, cocorotes, puxões de orelhas” (p.18). Qual a
razão de tanta violência cotidiana? “Batiam‐me porque podiam bater‐me, e isto era
natural” (p.31). Como indica Yves Michaud, é muito difícil reduzir o fenômeno da
violência a um elo causa‐conseqüência. A naturalidade indicada pelo narrador abrevia
as chances de estipular uma causa unitária e contar com sua eliminação. A violência
ocorre como matéria‐prima da vida cotidiana.
O livro não tem qualquer ingenuidade com relação à representação da violência. A
naturalidade no interior da família também está fora dela, ao redor, na cidade, na
sociedade brasileira. O individual e o coletivo se relacionam diretamente242. Ao se
referir a José da Luz, o narrador diz que ele “metia gente na cadeia, dava surras (...)
nos feirantes”. Mais adiante, com mais ênfase, encontramos a seguinte passagem.
As surras em tipos indesejáveis e o aparecimento de
caboclos mortos eram fatos vulgares, mal justificavam a
indignação impressa. (p.217)
A violência estrutural brasileira torna a sujeição à destruição um aspecto
constante e esperado da vivência social. Nesse contexto, não espanta que o narrador
considere que apanhar “era natural” (p. 31). O que se observa é que as instituições
sociais (incluindo a família) educam e controlam de acordo com princípios que pautam
uma expectativa de funcionamento da sociedade, e esses princípios expõem à
agressão e aniquilação.
A imagem da infância no livro é agravada pela referência, na p. 218, a crianças de
doze anos que se prostituíam, indicando a incapacidade da sociedade brasileira do
início do século gerir a experiência da infância segundo o que hoje concebemos como
noções básicas de direitos humanos.
A melancolia do relato de Graciliano Ramos, associada à impotência da criança
diante do mundo violento que a controla, se expõe de maneira direta nas afirmações
referentes à morte. A constatação da finitude como inevitabilidade e certeza aparece
na p. 185: “Acabar‐me‐ia assim”. A morte é descrita fisiologicamente na página
seguinte, com referência direta aos vermes que, lembrando Machado de Assis, se
ocupam da matéria em desintegração.
Para extrair de Infância o que o livro tem de mais forte em termos de apreensão da
experiência infantil, há alguns trechos a ressaltar. O capítulo Cegueira, que deveria ser
amplamente divulgado no ensino médio e universitário, é um caso exemplar, na
literatura brasileira, de representação do desamparo. Sem medicação adequada,
zombado pelos próprios familiares, sem atenção afetiva, o menino vive a experiência
da cegueira como limitação em sua relação com o mundo. A restrição na capacidade
de percepção se integra à restrição na capacidade de compreender a hostilidade
imposta pelo mundo.
Os capítulos referentes à formação literária da criança são importantes, por
indicarem que as letras, em um contexto violento, podem funcionar como meio de
construção da consciência, de busca de lucidez, de expansão das possibilidades
expressivas. As mudanças de hábitos e linguagem indicadas no capítulo Jerônimo
Conforme CAMPOS, Maria do Carmo. Nas voltas da memória: a experiência de Infância. In: FISCHER, Luis Augusto, org.
Graciliano Ra mos. Porto Alegre: SMC, 1993. p. 49.
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Barreto representam a relevância da formação literária como educação de um
pensamento que estava desnorteado pela violência constante e extrema.
O livro traz muito para pensar a respeito de violência, religião, racismo, moral,
autoridade, e comunicabilidade. Seu reconhecimento como expressão das agressões à
infância no Brasil e como representação de nossa violência constitutiva ainda deve
crescer. Como síntese desses dois aspectos, é modelar o capítulo Um cinturão. Neste
texto, encontramos o menino como “réu sem culpa”, exposto à tirania do pai, em um
contexto em que a noção de justiça “subverteu‐se em violência e danação”243.
O pai julga ter perdido seu cinturão. Dirige‐se ao filho, buscando o objeto. O filho
ignora o seu paradeiro. O pai bate no filho. Grita. Bate no filho. Depois, encontra o
cinturão, ficando claro que o filho não era responsável pelo problema. Não há aqui
espaço para demonstração de arrependimento ou gesto de carícia. Não há condição
para entendimento. Só a violência.
O passado se estende, constituindo um presente percebido como ameaçador. A
infância violenta resulta em um adulto que afirma: “Situações deste gênero
constituíram as maiores torturas da minha infância, e as conseqüências delas me
acompanharam (...) Hoje não posso ouvir uma pessoa falar alto. O coração bate‐me
forte, desanima, como se fosse parar (...)” (p. 33).
O narrador apresenta suas lembranças na condição de adulto. A infância aparece
sob a perspectiva do distanciamento temporal, representada através de uma
linguagem de homem culto. Em Vidas secas, o narrador opera com a linguagem em
registros que o protagonista, Fabiano, não domina. Em Infância, vivências de menino
são expostas por meio de palavras próprias do discurso adulto. Mesmo utilizando, no
caso, primeira pessoa do discurso para narrar, Graciliano nos deixa inquietos com
relação à expressão. Como seriam relatados esses fatos com a linguagem infantil, se
fosse utilizada a perspectiva do presente? No caso de Vidas secas, que impressão
teríamos das estórias de Fabiano e sua família, se fossem relatadas pelo protagonista?
O distanciamento intelectual entre a voz do narrador e a figura que vivencia as ações
principais, um dos aspectos principais de obras como A hora da estrela, tem em
Infância uma caracterização complexa. Narrador e personagem são um único sujeito,
mas em situações temporais diferentes.
Se examinarmos a forma narrativa em termos de uma concepção de história,
percebemos que ela se aproxima da concepção benjaminiana de uma história
redentora. Ao resgatar o passado violento, o narrador traz à luz e à reflexão, na forma
de fragmentos, vivências que, quando ocorreram, não eram inteiramente
compreensíveis. Em Infância, narrar envolve uma busca de origens. E as origens
provocam muito medo.

IMAGENS DE TEMPOS SOMBRIOS EM MURILO MENDES
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Este trabalho pretende examinar algumas imagens religiosas na produção
poética de Murilo Mendes, especificamente entre os livros Tempo e eternidade, de
1934, e Poesia Liberdade, de 1944‐45.
A produção de Murilo Mendes elabora uma modificação no modo de articular
as figuras da religiosidade cristã com o passar dos anos. Essa modificação pode ser
interpretada com referência ao contexto histórico. As transformações na poética do
autor são contemporâneas de transformações contextuais, com o aumento da
complexidade da Segunda Guerra Mundial e do impacto da política autoritária de
Getúlio Vargas na sociedade brasileira.
No início de Tempo e eternidade encontramos o poema Novíssimo Job. O título
do poema faz referência a uma parte do Antigo Testamento. De acordo com a tradição
bíblica, Job é exposto a uma série de perdas fundamentais – perde seus familiares,
seus recursos para subsistência, sua saúde física. O texto bíblico apresenta a
experiência de Job como uma forma de prova, em razão de uma discussão entre Deus
e o Diabo sobre as condições da sustentação da fé. A prova consiste em verificar se
Job, passando por extremo sofrimento, continua ou não com a fé intacta. Job
permanece com fé, e Deus se volta benevolente a ele no final do texto bíblico.
Enquanto no caso da Bíblia a estória de Job propõe uma declaração da fé acima
de qualquer contingência, o poema de Murilo Mendes se apropria da figura cristã e a
atualiza de modo tenso. Lê‐se nos primeiros versos:
- Eu fui criado à tua imagem e semelhança
Mas não me deixaste o poder de multiplicar o pão do pobre,
Nem a neta de Madalena para me amar,
O segredo que faz andar o morto e faz o cego ver.
Deixaste‐me de ti somente o escárnio que te deram,
Deixaste‐me a fraqueza que sentiste no horto,
E o eco do teu grande grito de abandono:
Por isso serei angustiado e só até a consumação de meus dias
(p.245)
O sujeito lírico enuncia que não recebeu de Deus atributos apresentados como
positivos – as condições para diminuir a pobreza, para enfrentar a morte e a cegueira,
para ser amado – e que recebeu, por outro lado, traços de constituição frágil, o
escárnio, a fraqueza, e o abandono, que levam à angústia. A afinidade entre o sujeito
lírico e Job reside em que ambos partem de uma premissa estabelecida pela fé – ter
sido criado por Deus – e elaboram uma reflexão sobre experiências do sofrimento. No
entanto, diferentemente de Job que mantém sua fé até o final, o sujeito lírico do
poema demonstra esgotamento, quando diz: “Por que me queres vivo? Mata‐me
desde já.” (p.245)
Novíssimo Job é um poema caracterizado pelo deslocamento do sentido da
figura original. Dois universos estão colocados frente a frente: o sagrado, do qual faz
parte Job, em que a fé é mantida, e o tempo do sujeito lírico, que escapa ao primeiro e
avalia o momento presente e a perspectiva de futuro de forma crítica. O tempo do
sujeito lírico não integra o enredo dos desígnios divinos, ele é construído a partir da
experiência humana na Terra, examinada com base no presente.
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A partir de uma situação de reflexão, pertinente à teologia, sobre a figura de
Job, e a posição de Deus diante do sofrimento humano, são propostas mudanças. O
fortalecimento dos regimes autoritários é responsável por experiências de dominação
ideológica, violência empírica e massacres coletivos. O olhar de Murilo Mendes sobre
esses eventos guarda espanto e perplexidade.
A base metafísica e religiosa da criação de Murilo Mendes encontra no impacto
do autoritarismo um problema crucial. Como explicar, com referenciais sagrados, o
grau de violência a que os seres humanos estão expostos? A relevância dos problemas
políticos para o escritor pode ser observada em um texto de 1970, a Microdefinição do
autor:
"Sinto‐me compelido ao trabalho literário:
(...) pela minha aversão à tirania (...) à guerra, maior ou menor;
pela certeza de que jamais serei guerrilheiro urbano, muito
menos rural, embora gostasse de derrubar uns dez ou quinze
governos dos quais omitirei os nomes; (...) porque sou
traumatizado pela precipitação diária dos fatos internacionais;
(...) pelo meu ódio fisicocerebral ao fascismo, ao nazismo e suas
ramificações; (...) pela notícia de que Deus, diante da burrice e
crueldade soltas, demitiu‐se do cargo de administrador dos
negócios do homem (...)" (p.45)
De modo descontínuo e fragmentário, encontramos, no texto produzido na
sombra do autoritarismo militar brasileiro, diversas referências a conflitos históricos. A
oposição aos regimes totalitários é forte, e vem marcada por uma consciência da
violência de seu tempo. Essa consciência se articula com a noção de trauma. Podemos
dizer que em Mendes é elaborada uma compreensão traumática do processo
histórico. Isso implica em uma dificuldade de, com os meios lingüísticos convencionais
disponíveis, expressar um posicionamento diante da realidade. O trauma afeta as
condições de emprego da linguagem, as possibilidades e os limites da representação.
O caráter problemático da experiência política se associa a uma imagem
frustrada de Deus, que "demitiu‐se do cargo de administrador dos negócios do
homem". Essa imagem de um Deus que renuncia ao homem se vincula com a
experiência de configurações poéticas que pode ser mapeada em sua produção das
décadas de 30 e 40. A poesia de temática religiosa passa nesse período por uma série
de transformações.
Encontramos ao longo da produção de Murilo Mendes tanto manifestações de
fé de caráter inteiramente afirmativo até passagens sacrílegas. Como explica Ana
Maria Lisboa de Mello, Murilo Mendes "lida, simultaneamente, com o sagrado e o
profano. A religiosidade na poesia de Murilo Mendes mostra‐se, muitas vezes,
impregnada de rebeldia, mesclando revolta e mesmo sacrilégio em relação aos
dogmas da igreja." (MELLO, 2000).
No poema denominado Angústia e reação, o sujeito lírico fala de “um mundo
aparentemente abandonado por Deus”. Registrando uma fé severa – “É necessário
chicotear os que profanam as igrejas” – o sujeito lírico emprega o advérbio
“aparentemente” de modo a manter uma ambivalência de sentido, no que se refere à
hipótese do abandono.
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Em Os quatro elementos, de 1935, vemos uma nova proposição. O sujeito diz:
“Sou eu quem segura a água a terra o fogo e o ar / julgando tudo e todos eu me
julgarei” (p.265). A posição do sujeito lírico corresponde a uma percepção divina. Ao
criar uma figura dupla, com marcas humanas e divinas, o poema propõe que Deus
julgue a si mesmo.
No mesmo livro, em Anti‐elegia n.1, lê‐se: “Deus e o demônio são ligados pelo
homem” (p.266). Neste caso, a relação entre o divino e o humano é pautada pela
duplicidade dos interesses humanos, que se dedicam ao bem e ao mal. É em O exilado
que o problema ganha contornos mais fortes, com a idéia de que o demônio é mais
forte do que Deus:
O EXILADO
Meu corpo está cansado de suportar a máquina do mundo.
Os sentidos em alarme gritam:
O demônio tem mais poder que Deus.
Preciso vomitar a vida em sangue
Com tudo o que amaldiçoei e o que amei.
Passam ao largo os navios celestes
E os lírios do campo têm veneno.
Nem Job na sua desgraça
Estava despido como eu.
Eu vi a criança negar a graça divina
Vi o meu retrato de condenado em todos os tempos
E a multidão me apontando como o falso profeta.
Espero a tempestade de fogo
Mais do que um sinal de vida.
Para elaborar uma imagem apocalíptica da humanidade, Murilo Mendes utiliza
recursos de orientação surrealista. Os elementos conotativos são apresentados como
cadeia de esfacelamentos, seqüência que desrespeita a linearidade e sugere ao leitor,
provocativamente, a necessidade de recompor a imagem do presente. O papel do
surrealismo para Mendes foi examinado por Davi Arrigucci Jr. (ARRIGUCCI: 1997) e por
Antonio Candido, que valorizou a capacidade do poeta de propor relações
surpreendentes entre objetos (CANDIDO: 1986). Os “navios celestes”, os “lírios do
campo” e a “tempestade de fogo” são acumulados em um conjunto tenso, em que a
irregularidade métrica e a ausência de rimas acentuam o efeito de desordem. A forma
descontínua entra em sintonia com a impossibilidade de apreender o tempo como
continuidade, tendo sido convertido “em todos os tempos”.
Em As Metamorfoses, Mendes desenvolve uma configuração que formulara
anteriormente no poema Solicitude – o demônio atrai a guerra (p.272). Várias imagens
de As Metamorfoses articulam o discurso religioso com imagens da violência empírica
do presente. Trata‐se do fenômeno muito bem estudado por Murilo Marcondes de
Moura – o discurso apocalíptico estabelece uma forte relação com o contexto
conflitivo. Nos termos de Moura, “o fato histórico da atualidade (a II Guerra Mundial) é
enquadrado na escatologia católica” (MOURA: 1996, 110). O demônio convive com
gases mortíferos, o Juízo Final se anuncia, crianças dormem com fuzis, emigrados são
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atingidos, crianças estranguladas. As Metamorfoses é um livro assustador na
capacidade, tal como descrita por Antonio Candido, de provocar choques.
Em Mundo Enigma, as marcas do abandono do homem por parte de Deus se
intensificam. A impossibilidade de sustentar uma crença na transcendência vai se
colocando com força proporcional à violência empírica crescente do processo
histórico. Em Mundo Enigma encontramos a imagem do Vampiro Ditador (p.389), que
pode se referir tanto aos casos do totalitarismo europeu, como ao brasileiro. Alguns
versos de Mundo Enigma são construídos com particular impacto, “com os pés na terra
dos homens, de olhos atentos na História e nas ameaças do apocalipse” (ARRIGUCCI:
1997, 92). “Todos pisam em crianças que foram” (p.376); “O Criador nos abandona à
nossa própria sorte” (p.383); “Todos curvados constroem / suas próprias algemas”
(p.386); “Tudo é cruel” (p.390); “Inferno maduro” (p.390).
Em Poesia liberdade, predomina o discurso voltado para a desumanização,
para a descrição do inimaginável contido no suplício coletivo. Não há condições de
manter ideais celestiais. Um poema que exemplifica a configuração desse livro é Elegia
Nova:
ELEGIA NOVA
O horizonte volta a galope
Curvado sob o martelo.
É noite: e dói.
Esta cidade irregular desfeita,
Roseiras de peles de homens,
Torres de suplícios,
Campos semeados de metralhadoras,
O rendimento dos abismos
O mar perde suas folhas.
A cruz gerou um universo de cruzes,
O sol deixou de rir,
As árvores tomaram luto verde.
Sento‐me sozinho com pavor do tempo,
Procurando decifrar
A maquinaria imóvel das montanhas.
Não há ninguém, e há todos.
E estes mortos do Brasil, da China, da Inglaterra
Estendidos no meu coração
(Tambores da eternidade,
Substância da esperança,
Ó vida rasgada
Entre dois goles de delírios.)
Morte, apetite de ressurreição, grande insônia.

Aqui se realiza “a necessidade de confronto com o mal” (MOURA: 1996, 121). O
caráter traumático do processo histórico é responsável pelos pontos de suspensão das
condições de possibilidade de representar. Nos termos de Arrigucci, “a dissolução do

215
sujeito torna‐se, assim, a condição do verdadeiro encontro” (ARRIGUCCI: 1997, 89). A
“vida rasgada” e a “grande insônia” são imagens que dispõem o sujeito sem condição
de auto‐sustentação ou identificação definida. Os mortos, originários de vários lugares,
cercados pelo som dos tambores da eternidade, são constitutivos do sujeito,
estendidos em seu coração. As várias articulações semânticas em torno da morte,
integrando de modo difuso natureza, técnica, elementos urbanos e rurais, sujeito e
objeto, levam a uma perspectiva de compreensão da experiência do sujeito como
impregnada pela experiência histórica. O horror em torno não se distingue
objetivamente do sentimento terrível do interior. O paradoxo ostensivo em “Não há
ninguém, e há todos” permite avaliar o grau extremo de suspensão das condições de
vida. A impossibilidade de distinguir ninguém de todos, ser de não ser, culmina no
Poema de além‐túmulo, em que o sujeito visionário afirma: “Vejo homens e bichos
combatendo / Ao mesmo tempo pela guerra e pela paz / Vejo campos de guerra e
ossadas”. O que se vê contém o humano, e também o seu estado decomposto, as
ossadas. O mesmo olhar capta os elementos opostos.
Esse senso de contradição, inteligentemente elaborado em forma poética por
Murilo Mendes, em perspectiva adorniana, está articulado com antagonismos sociais
(ADORNO: 1988, 16). Seguindo a leitura de Moura, esses antagonismos se processam
no campo da experiência concreta, com o nazi‐fascismo e o Estado Novo (MOURA:
1996, 109). A pauta de referências religiosas de Murilo Mendes, ao encarar a realidade
da guerra, é atingida pelas estratégias surrealistas. Com percepção vanguardista,
Mendes faz uma revisão de elementos da religiosidade tradicional, e uma
interpretação do processo histórico em sua intensa violência. Capaz de provocar
intensa perplexidade diante dos massacres e da desumanização, a conjunção
descontínua desses elementos tradicionais e modernos consolida uma das mais fortes
reações críticas ao autoritarismo na literatura brasileira.

GUIMARÃES ROSA E O TERROR TOTAL

Seguindo uma idéia de Theodor W. Adorno, podemos interpretar obras de arte
como “historiografia inconsciente” de seu tempo 244. Com isso admitimos que a
experiência histórica está presente nas obras, mas não de modo que os conteúdos
sejam expostos de modo direto na superfície. Em época de catástrofes, o impacto
traumático do processo histórico impregna a arte de modo latente, sendo necessário,
através da interpretação, atribuir a elas sua força de contrariedade às inclinações
violentas do período.
Podemos ler, nessa perspectiva, elementos da ficção de João Guimarães Rosa,
como configurações reflexivas, voltadas para pontos delicados, aporias, impasses do
processo histórico do século XX. Em Rosa, esse processo não se restringe aos
acontecimentos internos do país, mas envolve fortemente conflitos internacionais, em
especial as forças em tensão em torno da Segunda Guerra Mundial.
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Em Grande sertão: veredas, o narrador Riobaldo se refere à vida na jagunçagem
apontando constantemente para a presença da violência. O romance de 1956
encontra no interior do Brasil, em confronto com os interesses de modernização do
Estado, forças que constituem, de acordo com Heloísa Starling, a imagem infernal de
um mundo caracterizado pela barbárie.
O interesse de Guimarães Rosa pela reflexão sobre violência envolve uma
enorme dedicação a pensar a sociedade brasileira. Além disso, o autor esteve atento
também aos processos destrutivos que causaram impacto no âmbito ocidental, em
especial à Segunda Guerra. Algumas indicações decisivas dessa atenção podem ser
encontradas em contos incluídos no livro Ave, palavra.
A publicação desse livro trouxe importantes desafios para a compreensão de
Guimarães Rosa. Nesse volume diversificado, encontramos textos de formas e temas
variados, que ainda esperam merecida e necessária avaliação. O pesquisador Paulo
Astor Soethe foi responsável, em seu estudo “A imagem da Alemanha em Guimarães
Rosa como retrato auto‐irônico”, por uma importante reflexão sobre três contos deste
livro. Os chamados contos alemães ‐“O mau humor de Wotan”, “A velha” e “A senhora
dos segredos”– são associados a componentes pouco discutidos da ficção roseana.
Soethe parte de uma investigação abrangente sobre as relações entre
Guimarães Rosa e a Alemanha. Indica que, como grande conhecedor do idioma, o
escritor elaborou em seus textos procedimentos que apontam para a morfossintaxe do
alemão. O crítico expõe também que Rosa lia com interesse vários autores alemães,
como Goethe, Thomas Mann, Musil e Kafka.
A pesquisa de Soethe abarca informações sobre o período em que Rosa atuou
como vice‐cônsul na Alemanha, na embaixada brasileira em Hamburgo. Com base em
Maria Luiza Tucci Carneiro, o crítico indica que a situação nesse período foi muito
delicada, pois o Brasil assumiu uma política discriminatória, com elementos anti‐
semitas. Retomando Heloísa Vilhena de Araújo, que estudou a atuação do escritor no
cargo diplomático, Soethe enfatiza que Rosa era contrário ao posicionamento anti‐
semita. Esse contexto de leitura permite a Soethe valorizar “O mau humor de Wotan”,
propondo sua interpretação como um texto pacifista e contrário ao nazismo.
Podemos verificar em diversos pontos destes contos referências que apontam
para o contexto do totalitarismo alemão, como por exemplo:
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Em “O mau humor de Wotan”, Marion comenta sobre o Fuehrer,
caracterizando‐o como alguém que não tem tempo para amar. O
narrador menciona conhecer um plano de Adolf Hitler; depois
descreve que Marion queria que o marido se comportasse em uma
linha “de Heil Hitler mais enfático”245 (ROSA: 1985, 10). Mais adiante,
apresenta sua própria opinião crítica sobre o líder nazista, e se refere
também ao nome de Goebbels. O narrador fala ainda da suástica, de
bombardeios, de itinerários de invasão nazista.
Em “A velha”, somos informados de que o narrador escutou uma
manifestação de Hitler pelo rádio. Em um momento importante,
Verônika fala de elementos da Shoah: “dos campos de prisão, as
hitlerocidades, as trágicas técnicas, o ódio abismático, os judeus
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trateados”246.
Em “A senhora dos segredos”, Frau Heelst tem a reputação de ser
“horoscopista de Hitler”247 (Idem, 225). O narrador menciona
também neste texto Goebbels. Sugere, em certo ponto, que fosse
estudado o futuro do III Reich.

Esses elementos apontam para um vínculo entre a história alemã
contemporânea e as posições dos narradores dos contos com relação às personagens.
Os narradores estão conscientes do impacto social do nazismo, e as descrições que
fazem das personagens femininas levam em conta as relações que elas desenvolvem
com esse impacto.
Gostaríamos de partir de uma observação decisiva de Soethe em seu ensaio
para dela extrair alguns desdobramentos. O pesquisador sugere haver um componente
autobiográfico nesses contos. A vivência na Alemanha estaria indicada textualmente,
porque em “A senhora dos segredos” e “A velha”, um narrador em primeira pessoa se
apresenta como diplomata na Alemanha.
Essa observação permite pensar os três contos como situados em um ponto
híbrido, difícil de submeter a classificações, em que a biografia se cruzaria com a
ficção, e a história com a literatura. Poderíamos considerar que nesses contos
encontramos um teor testemunhal. Adotar essa terminologia implica em que a leitura
dos textos deve ser articulada com categorias políticas e éticas.
Nesse sentido, a avaliação dos três contos deve excluir o nacionalismo idealista,
tão decisivo para o cânone tradicional. Os textos estão em dissonância com relação às
ideologias autoritárias de seu período de produção. A consideração do valor desses
contos se afasta também da concepção auto‐suficiente, comum na historiografia
canônica, de uma arte pela arte, em que o valor estético seja inerente à obra.
Seguindo João Camillo Penna, Gustavo V. Garcia, James Hatley e Márcio Seligmann‐
Silva, procuramos traçar, de modo esquemático e breve, algumas das principais
condições de elaboração da escrita do testemunho:
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De acordo com Garcia, a principal função da escrita de testemunho
está no debate de direitos civis. Textos testemunhais são escritos
para dar voz a segmentos sociais que não são apoiados ou
defendidos por discursos institucionais oficiais. Desde sua definição
etimológica, o testemunho consiste em um discurso que se inscreve
em um campo de conflito.
O texto testemunhal, muito frequentemente, renuncia ao senso de
unidade totalizante, e opta pela descontinuidade, e pela
fragmentação da forma. Na base dessa orientação estética, está a
idéia de que os assuntos narrados são difíceis de elaborar, e os
recursos tradicionais podem ser insuficientes para dar conta da
complexidade dos assuntos tratados.
De acordo com Seligmann‐Silva, o testemunho busca dar voz àqueles
que não puderam se manifestar, silenciados pelo discurso oficial e
pela repressão. Em larga medida, por isso, a 217partir da Shoah,

ROSA, Guimarães. A velha. In: ROSA, Guimarães. Ave, palavra . Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. p.117.
ROSA, Guimarães. A senhora dos segredos. In: ROSA, Guimarães. Ave, palavra. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. p.225.

218





entendemos o testemunho como uma forma de recordar mortos,
como que buscando um túmulo para os esquecidos.
Na América Latina, de acordo com João Camillo Penna, o testemunho
é caracterizado por uma concepção de política multicentralista, em
que se desfazem maniqueísmos, estereótipos históricos, e em que o
sujeito narrador não corresponde a um indivíduo específico no
tempo e no espaço, mas tem uma ligação com um grupo, uma
comunidade. A perspectiva das vítimas pode, muitas vezes, levar a
repensar critérios convencionais de interpretação dos conflitos de
forças históricas.
O conceito de realidade é problematizado no testemunho.
Seligmann‐Silva sugere uma leitura lacaniana da categoria, em que o
real é em si traumático, e seu impacto, indizível. O testemunho,
como demonstra Hatley, está constantemente associado a graus
inaceitáveis de dor física, repressão e violência. Ele se volta a
situações em que se cria uma ambigüidade: ao mesmo tempo em
que é necessário lembrar o que ocorreu, para evitar a repetição do
horror, evocar a dor contribui para reencontrar o sofrimento.

Podemos elaborar a hipótese de que os contos “O mau humor de Wotan”, “A
velha” e “A senhora dos segredos” sejam caracterizados por um teor testemunhal.
Essa perspectiva analítica permite situar os textos como associados diretamente ao
impacto da Segunda Guerra Mundial, e aproximá‐los da literatura da Shoah.
“O mau humor de Wotan” apresenta a trajetória do casal formado por Marion
e Hans‐Helmut. Por duas vezes, o marido é chamado a atuar junto ao exército alemão.
Caracterizado como um homem sem o perfil adequado para um soldado, sua
participação no conflito preocupa a esposa. O narrador em primeira pessoa é amigo do
casal e acompanha a aflição de Marion. Quando retorna do conflito, depois da
primeira convocação, Hans‐Helmut não se dispõe a elaborar o que viveu:
“`Da guerra, mesmo, avistei só uns cavalos mortos, e cachorros, felizmente...`
Era um nenhum relato, dito de acurtar conversa.”248
A expressão nenhum relato sinaliza a dificuldade de Hans‐Helmut em expor sua
percepção da guerra, observada pelo narrador do conto. Walter Benjamin observou
que soldados não voltavam da Primeira Guerra Mundial enriquecidos em experiência,
mas pelo contrário, abalados pelo trauma, não conseguiam relatar o que viveram. “Na
época, já se podia notar que os combatentes tinham voltado silenciosos do campo de
batalha. Mais pobres em experiências comunicáveis, e não mais ricos.”249. Há uma
forte afinidade entre a percepção de Benjamin e a caracterização do personagem de
Guimarães Rosa. Hans‐Helmut é um personagem constituído com vulnerabilidade e
fragilidade. Sendo convocado novamente para se apresentar, ele acaba sendo morto.
Como observa Soethe, tanto em “A velha” como em “A senhora dos segredos”,
o narrador trabalha em uma embaixada, e as personagens femininas centrais pedem
ajuda para sair da Alemanha em período de guerra. No primeiro caso, Dame Verônika
248
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tenta encontrar fundamentos genealógicos que justifiquem seu pedido de ajuda. Faz
referências ao Brasil – a cidade de Petrópolis, o imperador, o paço. O narrador não
atende a solicitação, apesar do comportamento enfático de Verônika. No segundo,
Frau Heelst aparece como uma mulher capaz de ler o futuro, recebendo em consulta
mulheres que dela esperam revelações, em um momento de expectativas e dúvidas. O
narrador pergunta, em certo momento, a Frau Heelst: “Haverá guerra?” Ela responde
com segurança “De modo nenhum”250 (ROSA: 1985, 227). Depois de um tempo, a
mulher telefona para o narrador pedindo ajuda para emigrar para o Brasil. Em seguida,
a guerra começava.
É legítima a hipótese de que “A velha” e “A senhora dos segredos” tenham
componentes biográficos, diretamente associados à vida de Guimarães Rosa. Embora
em nenhum dos contos tenhamos uma nomeação direta de Rosa, a caracterização dos
narradores em primeira pessoa sugere que estejamos diante de lembranças do autor,
referentes ao período em que atuou como diplomata. No entanto, não é a
comprovação ou não dessa evidência que define a relevância dos textos. Isto é, não
nos interessa aqui provar se Rosa de fato conheceu pessoas com os nomes exatos das
personagens.
Podemos admitir a hipótese de que Rosa tenha de fato conhecido figuras com
os nomes de Hans‐Helmut, Angélika e Lene Speierova; e nesse sentido, os textos
seriam confessionais e remeteriam diretamente ao campo factual. Poderiam ser ainda
figuras que agrupassem traços de pessoas que existiram, não com esses nomes, e que
viveram estórias similares, embora não precisamente essas. No caso de admitirmos o
teor testemunhal, a avaliação dos contos não exige necessariamente que sejam
verificadas essas informações.
Os contos permitem formular a hipótese de que Guimarães Rosa tenha, em sua
trajetória como diplomata, enfrentado difíceis situações. A embaixada, como lugar de
mediação entre Alemanha e Brasil, pode ser um espaço em que afloram tensões,
conflitos ideológicos e problemas militares. Esse espaço deveria ser particularmente
difícil se Rosa era contrário ao anti‐semitismo e, como sugere Soethe, preferia o
pacifismo à violência nazista. Se encararmos os contos como dotados de teor
testemunhal, então o foco de interesse da leitura não consiste na confirmação dos
fatos biográficos como tais. Na combinação de elementos biográficos com elaboração
ficcional, Rosa pode obter um alcance político e ético importante para sua produção.
Nos três contos, encontramos reflexões que remetem ao problema dos
direitos civis. No caso de Hans‐Helmut, a obrigação de servir ao militarismo se impõe
sobre o direito à liberdade, de modo que a vida do marido de Marion fica restrita ao
campo repressivo dos interesses de Estado. Tanto para Verônika (preocupada com sua
filha Angélika) como para Frau Heelst, a possibilidade de deixar a Alemanha, em um
ambiente conflitivo, se associa à expectativa de sobrevivência. Marion, Verônika e Frau
Heelst demonstram sinais de medo do que se passa à sua volta.
Os três contos renunciam a técnicas realistas oitocentistas. Seguindo o
raciocínio de João Camillo Penna, são narrativas que se distanciam dos modelos
burgueses de representação e da tradição mimética aristotélica, optando por
procedimentos estéticos que despertam choque. Marion, Verônika e Frau Heelst são
personagens femininas, construídas, em seus traços e suas falas, de modo fortemente
distanciado das imagens hegemônicas das figuras masculinas que controlam o poder
250
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na Alemanha nazista e estabelecem os critérios de veracidade do discurso social. Não
são lideranças políticas, nem são defensoras de ideologias. No entanto, são abaladas
fortemente pelos acontecimentos. Trata‐se de observar o nazismo a partir de
perspectivas que, tradicionalmente, seriam consideradas pouco decisivas, ou
irrelevantes – a mulher idosa, a esposa angustiada do militar frágil, a mãe em
desassossego. As três se dirigem aos narradores com aflições, e em todos os casos não
são apresentadas soluções a elas.
Nos três relatos, o centro de interesse não está no núcleo do poder nazista,
nem na descrição dos horrores a que foram submetidos os grupos perseguidos pelo
regime. As três personagens femininas estão dentro do contexto alemão, e isso lhes
confere uma posição singular no processo histórico: elas são vítimas, impotentes em
sua impossibilidade de controlar o andamento da história social. Estão sujeitas às
decisões do regime. Trata‐se, de fato, como indica Penna, de uma imagem da política
como multicentralidade: a história não se divide apenas entre os alemães e suas
vítimas, como querem muitos discursos estereotipados, mas dentre os próprios
alemães o regime desperta medo e cria tensão.
O fato de que os indivíduos não conseguem controlar o processo histórico faz
parte da configuração negativa da imagem de realidade construída nos três textos.
Podemos pensar, sobretudo em “O mau humor de Wotan”, em um real como trauma,
condição de existência intolerável que envolve repressão e violência.
Aflora a imagem, como em um quadro de Munch, de uma impossibilidade de
aceitar a realidade associada com um senso de limitação das capacidades individuais
de intervenção e transformação. Os três contos nos falam a partir de focos narrativos
configurados por sujeitos precários. Não se pôde salvar ninguém, Hans‐Helmut,
Angélika, ou Frau Heelst. São contos melancólicos, em que não são encontradas
soluções para as motivações do medo. “A velha” e “A senhora dos segredos” falam de
pedidos de apoio que não encontram êxito. O Brasil aparece como expectativa
libertária para as mulheres desses contos, como possibilidade de sobrevivência.
Os narradores dos três contos também não podem controlar o processo
histórico. Não há neles qualquer componente heróico ou épico; não há em suas falas
sinais de que possam mudar o fluir da vida das patéticas personagens que pedem
socorro. Se há nesses narradores traços de uma consciência autobiográfica, eles
sinalizam uma relação autocrítica de Guimarães Rosa com sua trajetória alemã.
É possível que Rosa tenha encontrado, nessas narrativas, um espaço discursivo
para elaborar o problema da limitação de sua capacidade de intervenção na violência
da guerra. Os contos podem ser lidos como manifestações fantasmagóricas dos
horrores do século XX. Se fizermos uma articulação, neste ponto, entre a literatura e a
filosofia política, encontraremos bases para uma hipótese de interpretação. Essa
hipótese consiste em que estes três contos conseguem configurar, em suas narrações,
um dos pontos cruciais de sustentação do nazismo. Recuperemos uma idéia de
Hannah Arendt. O regime totalitário, para a autora, procura atribuir movimento à
natureza e à história, em nome de uma unidade da humanidade. Para isso, destrói os
espaços entre os seres humanos, as crenças em leis que organizem esses espaços, e o
princípio mesmo da liberdade humana. Estabelece o terror como condição de impedir
mudanças fora do interesse do Estado: “Nas condições do terror total, nem mesmo o
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medo pode aconselhar a conduta do cidadão, porque o terror escolhe as suas vítimas
independentemente de ações ou pensamentos individuais”251.
É exatamente neste núcleo infame do nazismo que Guimarães Rosa se detém.
As personagens femininas dos três contos manifestam medo do que pode ocorrer na
Alemanha. Por isso, Marion pede ajuda por Hans‐Helmut. Por isso, Verônika e Frau
Heelst solicitam emigração. E em todos os casos, o senso de risco e ameaça que se
coloca não tem solução apresentada. Há uma desproporção entre os interesses do
Estado, que não podem ser controlados pelos indivíduos isolados, e as expectativas de
sobrevivência e de liberdade individual.
Marion, Verônika e Frau Heelst são personagens construídas sob a sombra do
“terror total” descrito por Arendt. Elas não têm condições de ter segurança,
autonomia individual, expectativa de libertação de seu sofrimento. Nos três casos, o
medo as motiva a pedir ajuda, e elas se dirigem aos respectivos narradores. E nos três
casos percebemos o que afirma Arendt – as condutas motivadas por medo não as
protegem, porque o terror não é regido por princípios que possam ser vencidos por
suas sofridas vontades.
A melancolia que impregna esses contos está associada à perspectiva das
perdas não superadas, dos esforços de sobrevivência que não tiveram êxito, problema
de escala prioritária na historiografia contemporânea dedicada ao nazismo. Em “O
mau humor de Wotan” a melancolia ganha dimensões estilísticas e recursos lexicais
próximos de Paul Celan, com imagens negativas: “flores já vindo envenenadas”, “se
abriam só ruínas e o caos da destruição”, “só se pensam imagens de temor e
sofrimento”252. O discurso do narrador carrega em si um antagonismo constitutivo: a
necessidade de narrar, para não esquecer do horror traumático, enfrenta o teor
doloroso do que ocorreu, passado que atormenta e não conclui.
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PARTE V
ANOS 1960 A 1990

A LITERATURA CONTRA O ESTADO EM 1968: POLÍTICA E EXCLUSÃO EM CLARICE
LISPECTOR

Clarice Lispector publicou o texto Carta ao ministro da educação no Jornal do
Brasil, em 17 de fevereiro de 1968. O trabalho passou a ser mais difundido com sua
inclusão no volume A descoberta do mundo, compilação de 1984.
Embora esteja restrito ao espaço de dez parágrafos, o texto coloca importantes
desafios para a análise e a interpretação. Mais do que isso, leva a questionar os
critérios acadêmicos habituais de avaliação de textos literários, e enriquece de modo
decisivo o amplo debate sobre as relações entre literatura e história recente no Brasil.
Embora ocupe um espaço regular no jornal dedicado à crônica, o texto se
apresenta como uma carta, constituindo uma ambigüidade de gênero. Como carta,
embora com interlocutor individualizado no título, o Ministro da Educação, o texto
ganha, no jornal, dimensão pública, com horizonte de interlocução tão amplo quanto o
veículo permitir.
O objeto da discussão é a universidade brasileira. O texto teria como motivação
imediata o edital publicado pelo MEC indicando que os concursos vestibulares seriam
classificatórios. A posição da voz de enunciação articula perplexidade e indignação.
Com a regulamentação dos vestibulares, o Ministério instituiu como categoria de
política educacional os “excludentes”, aqueles que não alcançam as notas necessárias
para ingresso.
A reflexão proposta no texto de Clarice Lispector passa por diferentes níveis de
envolvimento e empatia. Cabe destacar: um componente de submissão à autoridade,
quando refere à enunciadora como “simples escritora”, em contraste com o Ministro e
o Presidente; um depoimento, revelando que ela própria não teria tido direito à vaga,
se fosse avaliada, pelo critério de que não exerce a profissão em que se formou; uma
atitude acusatória, tratando o procedimento ministerial como “crime”; uma postura
piedosa, cativada por estudantes que choram e gastam seus recursos em livros
caríssimos.
Os elementos biográficos referidos, como o depoimento sobre a formação
universitária e as menções a conversa com uma estudante, podem levar à atribuição
de um valor confessional ao texto. Isto é, a voz da enunciação seria de fato a de Clarice
Lispector, e nada separaria a figura do autor de sua criação.
No entanto, como pretendemos expor adiante, nesse texto se apresenta como
uma configuração literária, com um aproveitamento de recursos polissêmicos e figuras
de linguagem, em favor da acentuação do caráter provocador e polêmico das idéias. Se
há veracidade nos aspectos biográficos, isso não é necessariamente relevante para a
interpretação, isto é, consultar um biógrafo e indagar se a autora de fato conversou
com uma estudante sobre o assunto na época não consiste em prerrogativa
imprescindível para avaliar a relevância do texto.
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Se for necessário trabalhar com padrões de classificação, esse texto de Clarice
Lispector, mais do que uma crônica ou uma carta, se definiria como uma forma de
literatura de testemunho. Trata‐se de uma combinação singular de elementos
históricos e literários, individuais e coletivos, em favor de uma posição de resistência.
Cabe definir, no caso, resistência a quais forças históricas.
A discussão da universidade é assunto de teor político prioritário. Nesse
período, como explica Betty de Oliveira, estão se estruturando as linhas de ação que
virão, nos anos 70, a compor a concepção tecnicista e modernizante da universidade
brasileira, através das políticas de pós‐graduação. A universidade passa, em larga
medida, a ser instrumento do capitalismo multinacional, do imediatismo do mercado e
da política econômica de índole militarista. Aparecem na época sinais de uma limitação
intencional do espaço das humanidades, e de rigidez institucional contrária ao debate
amplo de idéias.
O texto discute, ao colocar em questão o edital dos vestibulares, o problema
da democratização da universidade. Ao propor dúvidas sobre os critérios para
ingresso, critica o princípio da seleção naquilo que ele tem de excludente. Ao invés de
tratar, como se faz em geral oficialmente, o problema como quantitativo, o texto
contraria a reificação inerente ao sistema, e humaniza os excluídos, acentuando neles
as manifestações de dor. O rigor da burocracia se expõe como fator de alienação e
mascaramento da distorção social.
Para além e aquém da universidade, por dentro e por fora, age sobre ela e com
ela o Estado. Em um ambiente que está a poucos meses do Ato Institucional n. 5, o
governo brasileiro se caracteriza pela combinação de ideologias modernizantes e
legitimação da truculência militarista.
É a esse Estado autoritário que o texto, com insuspeita ousadia, saudável
atrevimento e atitude dissonante, propõe a imagem do criminoso. “Senhor ministro ou
Presidente da República, impedir que jovens entrem em universidades é um crime”.
Ao utilizar essa expressão, o texto toma partido dos excluídos, e mais do que isso,
ataca o sistema jurídico que os exclui, através da inversão de posições. O Estado, que
tem o poder de direito, ganha a alcunha da transgressão, e os excluídos, destituídos de
poder de transformação, recebem no texto o tratamento de sujeitos interessados
honestamente na universidade.
A indignação é acentuada, com a referência ao vocábulo usado pelo discurso
dominante: “`excedentes` num país que ainda está em construção?! e que precisa com
urgência de homens e mulheres que o construam?” O problema dos estudantes não é
apenas da instituição universitária, mas de um projeto de país. Este, de acordo com as
imagens, sem ter chegado à plenitude, precisa, em sua precariedade, de forças de
sustentação. A pontuação utilizada subverte o controle da disciplina de pensamento
racional e atribui conotações emocionais ao impacto do problema.
Ambiguamente, embora assuma a modesta posição de uma “simples escritora”,
a voz de enunciação inteligentemente torna central para o debate o entendimento das
palavras. A palavra “excedentes” é questionada, “crime” é considerada “palavra
certa”. A designação do interlocutor, de maneira dúbia e alternada, “senhor ministro
ou senhor presidente”, enfatiza a dificuldade de instaurar um debate quando não se
pode designar com quem se pode falar, ou ainda, quando nenhuma figura está
imediatamente disponível para o debate. Indeterminar o interlocutor é sinalizar,
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conotativamente, que o debate está sugerido unilateralmente, e não concretizado por
ambas as partes.
A construção discursiva de uma imagem imprecisa do interlocutor leva a
questionar as condições de possibilidade do debate. Não apenas com quem se pode
falar (com o ministro ou o presidente), mas quem pode ter essa iniciativa (pode fazer
isso uma escritora?).
O texto elabora uma ligação entre os estudantes e a voz da enunciação.
“Esta medida impede qualquer ação judicial por parte dos que não são
aproveitados, não impedindo no entanto que os alunos tenham o impulso de ir
às ruas para reivindicar as vagas que lhes são negadas.” (LISPECTOR, 1984, 93)
“Estou falando em nome de tantos que, simbolicamente, é como se o
senhor chegasse à janela de seu gabinete de trabalho e visse embaixo uma
multidão de rapazes e moças esperando seu veredicto” (Idem, p.94)
A presença dos estudantes como um grupo caracterizado como agente político
permite observar o que Theodor Adorno considera um antagonismo social. Trata‐se de
um conflito entre o Estado e um grupo social, em que o segundo não se vê como
representado adequadamente pelo primeiro. O conflito de interesses é manejado de
modo que os princípios do Estado se estabelecem à revelia dos interesses dos
excluídos, caracterizando com precisão o que Florestan Fernandes entende como um
processo social de autoritarismo. O antagonismo social, explica Adorno, reverte em
um elemento constitutivo da forma. As diversas estratégias de indeterminação entre
ficção e confissão, entre ministro e presidente, entre fluxo emocional e discurso
argumentativo racional, criam tensões internas que, no processo de leitura, rompem
com a percepção reificada e contribuem esteticamente para o choque, a percepção do
sinistro na experiência social, mistura fantasmagórica de cotidiano e catástrofe, de
normalidade disciplinar e estranheza monstruosa. Na violência física a serviço do
Estado, encontramos a necessidade do estado de alerta, da preocupação com a
ameaça. “E [os estudantes] nem poderiam sair à rua para uma passeata de protesto
porque sabem que a polícia poderia espancá‐los” (Idem, p. 95).
Se o texto se detém em algumas partes em um discurso argumentativo, com
pretensões de objetividade e rigor lógico, escolhe para o final uma provocação: “Que
estas páginas simbolizem uma passeata de protesto de rapazes e moças” (Idem, p.95).
Ao escolher esse modo de finalizar, o texto se distancia do estatuto de
objetividade, e pede para ser lido como se fosse uma passeata. Como a carta que deixa
de ser contato entre dois indivíduos e se torna, como crônica, de interesse público, o
texto deixa de se apresentar como experiência discursiva e pede para ser interpretado,
conotativamente, como ação pública de contestação.
Ao fazer isso, o texto ganha complexidade estética. Ambiguamente, ele enuncia
a inviabilidade prática do protesto nas ruas, por causa da violência estatal, e chama a
imagem do protesto, como manifestação contestatória. Com isso, torna seu próprio
teor antagônico. Denotativamente, indica uma impossibilidade. Conotativamente, a
contraria e propõe uma atitude libertária. Inclui internamente uma evidência do
autoritarismo político, e reage a ele com “estas páginas”, palavras que pedem estatuto
de ação.
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Em ruptura com a mimese tradicional e com as convenções objetivas do
jornalismo, o texto se distancia do realismo. A realidade não pode ser representada
diretamente, porque na realidade a passeata não poderia ocorrer, na realidade a
conversa com o presidente não ocorreria, sob o risco de violência, prisão, tortura e
morte. Dos estudantes, da escritora que com eles se solidariza.
O texto por isso constrói uma imagem da realidade antagônica com a
repressão. Uma imagem em que a conversa com o presidente ‐ incluindo a palavra
“crime” ‐ pode ser sugerida, e em que a passeata de protesto dos estudantes
acontece, sem o impedimento da repressão policial. Essa imagem, não sem
contradição, não quer apresentar a realidade social tal como ela de fato é. Ela encena
condições de debate e polemização, interditas pelo regime autoritário. A relação do
texto com o seu contexto não é identificatória, é negativa. Trata‐se de crítica cultural
no sentido adorniano: examinar o processo histórico conflitivo com distanciamento,
mas também com inserção, assumindo ser parte integrante do processo.
Os estudantes são descritos como dotados de “impulso de ir às ruas”. O texto
propõe que o ministro ou presidente veja em sua janela “uma multidão de rapazes e
moças esperando seu veredicto”. São imagens de expectativa social de mudança
política. A cena da multidão não pode ser vista como documental ou realista, ele pede
interpretação alegórica.
O texto escolhe refletir não apenas sobre a realidade já dada, mas sobre uma
realidade em processo, em construção, em que as expectativas de mudança são
centrais. A leitura alegórica é oportuna, pensando com Jeanne Marie Gagnebin, para
salientar o que há na experiência de fragmentário, destruído, inorgânico e
inconsistente.
A imagem do Brasil construída não é a de uma nação totalizada, integrada e
harmoniosa, mas de um espaço conflituoso, em que as lideranças políticas estão em
descompasso com a sociedade que deveriam representar. O texto de Clarice Lispector
propõe ser lido como crítica desse descompasso. Faz isso não apenas em terceira
pessoa, mas utilizando a primeira e segunda pessoas discursivas. Tomando como
interlocutor a autoridade do Estado e como referência metonímica as vozes silenciadas
dos estudantes que não podem sair em protesto, o texto se torna espaço constituído
dentro do descompasso, manifestação de inconformidade construída ambiguamente,
entre o que pode ser dito e o que está interdito.

CONTO E CRÍTICA POLÍTICA: CLARICE LISPECTOR E CAIO FERNANDO ABREU

Em 1971, Caio Fernando Abreu redigiu o conto Triângulo em cravo e flauta
doce. Planejou incluí‐lo no volume O ovo apunhalado, mas o conto foi censurado. O
impedimento foi proposto pelo Instituto Estadual do Livro, órgão público responsável
pelo fomento à produção e circulação de literatura no Rio Grande do Sul. Essa situação
portanto não é um caso de censura imposta por militares, mas por membros das
lideranças intelectuais, consagrados nos âmbitos estadual e nacional.
Nesta breve exposição tenho como objetivo discutir um caso específico de
censura, e a partir dele extrair questões mais abrangentes a respeito das relações
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entre literatura e autoritarismo no Brasil. É muito importante esclarecer como se
definiram os critérios para estabelecer, no âmbito da ditadura militar, o que deveria
ser censurado. Esses critérios não foram discutidos em público com a comunidade
leitora. Estavam associados a concepções dominantes no campo intelectual brasileiro a
respeito de que idéias deveriam ou não circular livremente.
O conto em questão foi trazido à tona na revista Ficção, em 1978. Sua aparição
em livro com circulação no mercado, no volume Caio3D, em 2005, coloca o problema
da historicidade de sua recepção. Ao mesmo tempo em que propõe exigências de
reflexão a respeito do impacto que poderia eventualmente ter causado se tivesse sido
publicado na primeira edição de O ovo apunhalado, conduz à necessidade de pensar a
preparação do leitor contemporâneo para situar e avaliar adequadamente o
distanciamento entre as condições de produção e a recepção atual, imediata.
O texto ocupa aproximadamente duas páginas e meia no volume Caio3D. O
narrador em primeira pessoa ocupa boa parte do relato expondo o comportamento de
uma moça, que indica ser sua irmã. Ela está grávida, e tem dúvida quanto a ter ou não
a criança. De modo ambíguo e sinuoso, vão sendo apresentadas pela voz do narrador
sutilezas afetivas com relação à moça e a uma figura tratada como “ele”.
Para acalmar a moça, o narrador contextualiza os fatos em um plano de
instabilidade:
Sentindo‐me vagamente ridículo, e também um tanto
cruel, repeti que: vivíamos‐um‐tempo‐de‐confusão‐e‐que‐
todas‐as‐normas‐vigentes‐estavam‐caindo‐que‐aos‐poucos‐
também‐todas‐as‐pessoas‐aceitariam‐todas‐as‐coisas‐e‐que‐
talvez‐nós‐fôssemos‐apenas‐alguns‐dos‐precursores‐dessa‐
aceitação. Falei dessas coisas até cansar, enumerei nomes,
contei lendas, lembrei mitos, mas não consegui evitar seu olhar
de fera provocando tremores e abismos no fundo de minha
voz. (ABREU, 2005, 219‐20)
Irrompe em cena um pouco depois a segunda figura masculina, até então
referida como “ele”. Aos poucos se evidenciam sinais da relação afetiva intensa entre
os dois rapazes. O parágrafo final, em uma combinação rara de sutileza e
contundência, por um emprego preciso dos pronomes pessoais e uma articulação
impactante entre imagens do passado e do presente, evidencia que os três
personagens em cena são irmãos.
Entre esses três irmãos, dois rapazes e uma moça, se estabelecem duas
relações afetivas. Por um lado, a cena de um beijo expõe que entre os dois rapazes
existe uma ligação homossexual. Por outro, a observação final sobre o ventre indica
que o responsável pela gravidez da moça é o próprio narrador.
Os três irmãos, situados no mesmo espaço, unidos pelas imagens formuladas
pelo narrador como marcados por uma infância comum, convivem em um quadro
emocional que inclui homoerotismo e incesto.
No breve conto não aparece nenhuma imagem direta do militarismo, nenhuma
crítica explícita a lideranças governamentais. Não estamos aqui diante da estética de
Renato Tapajós, hábil construtor de imagens de tortura, ou da ficção de Ivan Ângelo,
agudo intérprete das tensões políticas dos anos 70. A censura imposta a Em câmara
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lenta de Renato Tapajós está vinculada à explicitação, no interior do romance, de
violência por parte do Estado.
Entender o que leva um conto como Triângulo em cravo e flauta doce a ser
censurado é um desafio de interpretação histórica e literária, pois se trata de um breve
texto que facilmente poderia ser classificado como “intimista”. Foi e ainda é comum na
crítica brasileira desprezar a historicidade dos textos considerados intimistas, em nome
de uma argumentação genérica ou metafísica, voltada para a afirmação de universais
humanos, independentes do tempo e do espaço. Essa afirmação podia ser encontrada
em manuais como Teoria Literária, de Hênio Tavares, nos anos 70 (TAVARES: 1978,
39).
Contrariamente a essa abordagem, entendemos que textos pautados em
introspecção não estão de modo algum destituídos de inserção histórica. Seguindo
uma orientação de Theodor Adorno, pensamos encontrar no modo de configuração do
sujeito elementos ligados a tensões do contexto social (ADORNO: 1988). Nesse
sentido, adoto perspectiva metodológica defendida por Larry Wizniewsky em sua
leitura adorniana de Caio Fernando Abreu (WIZNIEWSKY: 2001).
Essa linha de pensamento ajuda a investigar por que um conto como Triângulo
em cravo e flauta doce foi considerado, para um setor da elite intelectual de seu
tempo, um texto contrário aos interesses públicos. Para expor esse argumento,
faremos uma referência, importante e necessária, a um conto de Clarice Lispector.
Publicado em 1964, no livro A legião estrangeira , o conto A solução tem
recebido pouca atenção da crítica voltada à autora. Ao longo de suas duas páginas,
expõe a interação entre Alice e Almira. A segunda se dedica com persistência a
despertar o afeto da primeira, sendo que sua aproximação, segundo a voz narradora,
não era compreensível para os demais.
Em certo ponto, em um almoço, Alice se volta agressivamente para Almira.
Chama a moça de “chata”, “intrometida” e “gorda”. Diante do impulso agressivo,
Almira, que tanto tentara merecer a atenção de Alice, reage:
E, como se fosse uma magra, pegou o garfo e enfiou‐o no
pescoço de Alice. O restaurante, ao que se disse no jornal,
levantou‐se como uma só pessoa. Mas a gorda, mesmo depois
de feito o gesto, continuou sentada olhando para o chão, sem
ao menos olhar o sangue da outra. (LISPECTOR, 1987, 72)
Após a prisão de Almira, a voz narradora apresenta comentários de pessoas à
volta a respeito do seu comportamento. Conforme expõe, “pessoas observadoras
disseram que naquela amizade bem que havia dente‐de‐coelho” (LISPECTOR, 1987,
73). Sendo Alice declaradamente interessada em um homem, Zequinha, a figura de
Almira é apontada como capaz do ato violento em razão de um sentimento
homoerótico, uma frustração pelo desinteresse de Alice.
O penúltimo parágrafo é muito importante na concepção do conjunto do texto.
Depois de encenados o movimento de conflito e o ato de violência, ficamos sabendo
como os atos são interpretados por “algumas pessoas”. Nesse trecho, o nexo causal
entre homoerotismo e violência está indicado. Porém, cabe ressaltar, não se trata de
uma perspectiva pacifista que condene a violência em si mesma, mas uma perspectiva
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heteronormativa (FOSTER, 2001, 143‐8) e preconceituosa que condena uma suposta
atitude homoerótica.
A imagem formulada por Lispector indica que, na escala de valores utilizada por
“pessoas observadas” para compreender o ocorrido, a conduta homoerótica se
destaca, como um fator de diferenciação. Por outro lado, a violência em si mesma,
embora espante as testemunhas no restaurante, não merece atenção particular. Em
suma, o problema principal da ação de Almira não é a violência em si, mas sua
motivação homoerótica. A sociedade, sugere metonimicamente a descrição, não
demonstra uma reação pacifista, mas sim homofóbica.
Em continuidade às ideologias autoritárias que vinham sendo consolidadas
pelos intelectuais do Estado Novo e que ganharam fluência nos anos 50, a sociedade
em que o conflito de Almira se encena tem diferentes escalas para encarar a violência
e o homoerotismo. A primeira se dilui no contexto, o segundo é visto com postura
negativa e sarcástica.
Consideremos a hipótese de que o conto A solução pode servir como referência
para pensar alguns conflitos ideológicos brasileiros dos anos 60 e 70. A ditadura militar
adotou sistematicamente a violência a serviço do Estado. Conforme expõe vasta
bibliografia sobre o tema, a violência assumiu um papel constitutivo do funcionamento
do sistema político e social (SCHOLHAMMER, 2000; SILVERMAN, 1995; PINHEIRO,
1984; SOUZA, 1978).
Essa violência esteve associada a padrões conservadores de moralidade, que
estabeleciam definições, voltadas principalmente para o controle da classe média, a
respeito da aceitabilidade do comportamento. A figura do Estado autoritário esteve
associada, no imaginário social, a configurações hostis das instituições do patriarcado.
Como expunha Adorno no memorável Educação após Auschwitz, o militarismo
explorou sistematicamente a associação ideológica entre violência e virilidade, fazendo
da primeira um valor afirmativo (ADORNO, 1986). No patriarcado brasileiro, de acordo
com Marilena Chauí e James Green, a conduta do macho ordenador e disciplinador é
útil e produtiva para a micropolítica que sustenta o Estado autoritário (CHAUÍ, 1991;
GREEN, 2000).
Por que na sociedade brasileira, como sugere A solução, as “pessoas
observadoras” parecem se importar mais com a orientação sexual do que com a
violência? Historicamente é bastante plausível entender que as ideologias autoritárias
do país se dedicaram a estabelecer essa hierarquia de prioridades. A violência é aceita,
como forma de disciplinar e ordenar a sociedade. O homoerotismo, por sua vez, é
considerado uma ameaça à estrutura do patriarcado.
O conto de Caio Fernando Abreu aponta para a hipótese de desconstrução do
modelo familiar conservador, ligado à concepção de tradição, família e propriedade,
em que a estrutura social se caracteriza, da célula mínima à composição de conjunto,
pelo controle do comportamento, em favor dos interesses dominantes.
Para um estado autoritário funcionar, esse controle não pode ser apenas um
sufocamento de movimentos políticos ou um enfrentamento de grupos subversivos,
mas deve se estender ao campo dos impulsos primários. O autoritarismo deve
promover a coerção do desejo, em suas formas mais inesperadas. As pesquisas de
Vilma Figueiredo, Edson Passetti e Salete Oliveira ajudam a compreender os
mecanismos disponibilizados historicamente para a coerção (FIGUEIREDO, 1992;
PASSETTI & OLIVEIRA, 2005).
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Chegamos a um ponto em que podemos propor uma hipótese interpretativa
para a censura ao conto Triângulo em cravo e flauta doce. Em uma sociedade que
admite a violência mas condena o homoerotismo, o conto de Caio é alvo de censura.
É desse ponto cego que temos de falar. O ponto de vista a partir do qual esse
conto foi censurado, estabelecido por intelectuais exercendo seu ofício nos anos 70,
não contradiz a ideologia militarista dominante, segundo o qual a violência não é
negativa em si mesma, mas necessária à sustentação do sistema. O que tem de ser
evitado é que se divulguem idéias que ameacem a hegemonia dessa ideologia, ou dos
valores patriarcais com os quais se associa na política de disciplina do corpo.
Para compreender o fato, relevante para a historiografia literária, de que essa
censura foi consciente e deliberadamente exercida, é importante pensar com Walter
Benjamin, de modo que nossa hipótese não seja apropriável pelo autoritarismo
(BENJAMIN: 1985, 166).
Nossa hipótese, ainda em esboço, é de que o conto foi censurado por
transgredir a base do sistema patriarcal, em duas veias – a heteronormatividade e o
tabu do incesto, ambos necessários para o modelo patriarcal brasileiro adotado na
modernização conservadora a partir dos anos 30.
O conto de Caio, que parece ser uma expressão curiosamente irônica dos ideais
da revolução francesa – liberdade, igualdade, fraternidade levados ao paroxismo – se
volta frontalmente contra a hegemonia patriarcal, ao propor não apenas que o
homoerotismo consiste em uma experiência de afetividade intensa (valor contrariado
pelo patriarcado, em que o homem aprende a ter reserva afetiva quanto à mulher),
mas que a reprodução não é impedida por ele. Além disso, infringindo o tabu do
incesto, abala as concepções convencionais de relacionamento conjugal, associadas
aos valores disciplinares e repressivos militares, como sugere o conto Os obedientes,
de Clarice Lispector, também do livro A legião estrangeira (LISPECTOR, 1987).
A crítica política se faz nesse conto de Caio Fernando Abreu não pelo caminho
realista, mas pelo ataque a um dos cernes da sustentação da micropolítica do
autoritarismo, a disciplina patriarcal. Como se compusesse uma utopia negativa, à
margem dos impasses da ditadura, o conto expõe o incesto e o homoerotismo,
rupturas com o modelo nuclear disciplinar dominante, como condições para geração
de vida, em um contexto em que a produção industrial de morte era função estatal. A
censura ao conto sugere que essa imagem utópica não era fortuita, mas merecia
atenção. E então veio o silenciamento.

EXÍLIO, MEMÓRIA E HISTÓRIA: NOTAS SOBRE LIXO E PURPURINA E OS
SOBREVIVENTES DE CAIO FERNANDO ABREU

Alguns escritores brasileiros estabeleceram, no período da ditadura militar,
uma relação tensa com a História, em que a posição crítica esteve dividida entre uma
vontade de apoiar movimentos de transformação, e um senso de limitação das
condições de viabilização desses movimentos. No caso de Caio Fernando Abreu esse
processo é particularmente rico, porque a produção do autor se estende desde um
período cerrado do autoritarismo militar até o crescimento dos movimentos políticos
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democráticos. Uma leitura de sua produção, pautada pela historicidade, poderá
observar as variações e as insistências em temas e abordagens.
Em 1975, o escritor redigiu Creme de alface, posteriormente incluído em
Ovelhas negras. Nesse pequeno conto, uma senhora caminha em meio à multidão
urbana, e surge uma menina de rua pedindo dinheiro. A reação da senhora é agredir
violentamente a criança, massacrá‐la intensamente, e depois continuar andando,
pensando no creme de alface que teria de adquirir.
Essa violência cruel é incorporada ao relato dentro de um fluxo de
pensamentos. Caio elabora o ponto de vista a partir da consciência da senhora, o que
permite ao leitor avaliar a naturalidade com que ela acontece. Daí a impressão,
conquistada pelas escolhas formais, de que a violência não surge de uma
anormalidade ou de uma aberração, mas do que consideraríamos uma pessoa comum,
em meio à multidão.
Embora esse texto não fale diretamente sobre os militares, ele aponta para
padrões de pensamento e conduta da classe dominante do período, que contribuem
para sustentar ideologicamente o domínio político militar. Observar a violência
assombrosa de Creme de alface ajuda a entender as contradições da modernização de
70.
A aproximação de dois contos de Caio, um de 1974 e um de 1982, permite
formular problemas importantes referentes à sua produção. No primeiro, Lixo e
purpurina, elabora uma perspectiva centrada no exílio. Tanto estar fora do Brasil como
dentro do Brasil, de acordo com o conto, são situações difíceis. No segundo, Os
sobreviventes, é feita uma avaliação da experiência da década anterior. Nessa
avaliação, tanto o passado como o presente são encarados negativamente.
Lixo e purpurina e Os sobreviventes guardam em comum vários elementos. Em
termos formais, ambos apresentam configurações irônico‐melancólicas, em que as
perdas são referências para pensar e sentir a existência como um todo. Ambos indicam
que a memória porta conteúdos traumáticos, e que o conhecimento é um processo
pautado por choques. Nos dois textos encontramos esvaziamento de expectativas por
parte dos personagens.
Uma mediação entre ficção e história, nos dois casos, é a imagem de um sujeito
que não tem condições de constituir a si mesmo. Nos contos, a vida se apresenta como
danificada, e os personagens não conseguem elaborar caminhos satisfatórios de
libertação. A imagem do Brasil apontada, considerando essa mediação, é de um país
em que as relações sociais são construídas de maneira desumanizadora, os valores
opressores sufocam as energias de resistência, e o individualismo burguês prevalece
com relação aos interesses solidários. Os personagens enfrentam bloqueios que
dissipam os ideais e esfacelam o senso de coletividade integrada.
O texto Lixo e purpurina, de Caio Fernando Abreu, foi escrito em 1974, e
publicado tardiamente, como composição de fragmentos de um diário, em Ovelhas
negras, em 1995. Misturando gêneros, entre o diário, a coleção de aforismos, a crônica
e o conto, o texto combina referências históricas e estruturas ficcionais de modo a
construir um conjunto de imagens perturbadoras da década de 70. Embora seja pouco
conhecido, é um trabalho que pode servir de referência para pensar o conjunto da
obra do autor. Mais do que isso, pensar algumas dinâmicas da vida cultural do período,
em um sentido mais amplo.
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Embora seja conhecido por sua ficção intimista, e pela sua incursão pela
temática do homoerotismo, Caio Fernando Abreu ainda está por ser compreendido em
um de seus lados mais fortes, a política. Escritor de resistência, não sem contradições,
Caio é responsável por alguns dos principais momentos de lucidez crítica com relação à
opressão do regime militar, na ficção brasileira.
Lendo a produção de Caio à luz de Lixo e purpurina, uma série de questões
importantes podem ser formuladas, de modo não apenas a procurar avaliar o valor de
sua contribuição à literatura brasileira, mas também conferindo maior visibilidade a
problemas que se referem a outros artistas.
O eixo central de Lixo e purpurina é o exílio, entendido em duas concepções. A
primeira é o exílio geopolítico: o ponto de vista proposto é o de um brasileiro, que se
encontra em Londres, e elabora uma relação tensa entre passado e presente, Brasil e
Inglaterra, identidade e alteridade, recompondo constantemente as referências de
entendimento da realidade. A segunda, adotando idéias de Marcelo Viñar, consiste em
pensar o exílio em termos de uma condição de constituição do sujeito. Nessa condição,
o lugar habitual do eu está em colapso, e existe uma busca, dispersiva e difusa, de
estabelecimento de um novo lugar, nunca inteiramente conquistado. O que define o
sujeito nesse caso é especificamente a sua marginalidade, o seu incessante
deslocamento com relação às condições necessárias para sua socialização. A
experiência não é apenas de cisão, de frustração, mas mais do que isso, é uma
inscrição paradoxal da autodestruição na constituição, processo irônico e melancólico
em que a conclusão e a estabilidade nunca são vislumbradas.
Esses dois exílios são associados, não como causa e efeito, mas como processo
em que conflitos internos e conflitos externos se conjugam em uma dinâmica comum,
com o descentramento interno repercutindo nas ações dentro da desordem histórica,
e esta, por sua vez, impedindo a estabilização interna. A imagem da “casa agonizante”,
sobrecarregada de lixo, opera a ligação entre as imagens externas e as internas:
“A casa agonizante. As pessoas andando pelo escuro,
velas nas mãos, como fantasmas. (...) Há montes de lixo pelas
escadas e corredores. Fomos expulsos, não vale a pena arrumar
mais nada, limpar mais nada. Esse lixo espalhado pela casa são
os nossos sonhos usados, gastos, perdidos.” (p.119)
A condição do duplo exílio é vivida como limite insustentável. As expressões
utilizadas pelo narrador para descrever sua existência são constantemente voltadas
para o esvaziamento das expectativas e das ambições:
“Parece incrível ainda estar vivo quando já não se
acredita em mais nada. Olhar, quando já não se acredita no que
se vê. E não sentir dor nem medo porque atingiram seu
limite.”(p. 113)
A esse esvaziamento se associa a inclinação suicida:
“Para não fazer parte disso, eu quis morrer, quis ir
embora, quis perder para sempre a memória, estas memórias
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de sangue e rosas, drogas e arame farpado, príncipes e panos
indianos, roubos e fadas, lixo e purpurina.” (p.112)
O esvaziamento de expectativas se integra a uma imagem negativa do Brasil.
Lugar para o qual se poderia voltar, com o fim do exílio, e que desperta temor:
“Então sinto medo. Por trás do cartão postal imaginado,
sol e palmeiras, há um jeito brasileiro que me aterroriza.”
(p.134)
O espaço negativo imediato, a casa agonizante, não encontra no Brasil ideal
contrastante, mas uma situação de mal‐estar. A ausência de horizontes alternativos
externos evoca uma ausência de horizontes alternativos para o próprio sujeito definir
o que quer, o que pretende ser e fazer, sentir e pensar. O estado de indeterminação é
descrito como “vida suspensa”:
“Não era bom nem mau: era apenas perfeito, sem
pensamentos nem aflições, eu poderia ficar para sempre ali
naquela espécie não exatamente de morte, mas de vida
suspensa.” (p.115)
Como o percurso de existência não é de constituição, nem de superação de
impasses, ele se estabelece em Lixo e purpurina como perplexidade constante. O
conhecimento do mundo ocorre, descontinuamente, como cadeia de choques. A
percepção disso leva o narrador a esperar que o estado de alerta se intensifique.
“Não tenho mais nada a perder. Não sabia que o mundo
era assim duro, assim sujo. Agora sei.” (p. 120)
“Que eu continue alerta. (...) Que eu não me perca, que
eu não me fira, que não me firam, que eu não fira ninguém.
Livra‐me dos poços e dos becos de mim, Senhor. Que meus
olhos saibam continuar se alargando sempre.” (p.135)
A perspectiva narrativa é melancólica, e ressalta as perdas, estabelecendo uma
relação tensa com as instâncias temporais, o presente inquietante e o futuro esvaziado
de expectativas. Com a impossibilidade de renovar a confiança nos outros, a
socialização é problematizada.
“Chorar por tudo que se perdeu, por tudo que apenas
ameaçou e não chegou a ser, pelo que perdi de mim, pelo
ontem morto, pelo hoje sujo, pelo amanhã que não existe, pelo
muito que amei e não me amaram, pelo que tentei ser correto e
não foram comigo. Meu coração sangra com uma dor que não
consigo comunicar a ninguém, recuso todos os toques e ignoro
todas as tentativas de aproximação. Tenho vontade de gritar
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que esta dor é só minha, de pedir que me deixem em paz e só
com ela, como um cão com seu osso.” (p.118)
Publicado em 1982, o livro de contos Morangos mofados está situado
historicamente no ponto tenso de passagem da ditadura militar ao regime
democrático no Brasil. Habita o livro uma reflexão, elaborada de modo difuso e
inquietante, sobre as condições e implicações dessa passagem.
Trata‐se de um livro fragmentário, em termos estruturais gerais, inclusive na
elaboração de foco narrativo. Para sustentar uma concepção de personagem associada
à mínima moralia adorniana, em que o sujeito não apenas não supera suas limitações
como não é capaz de formulá‐las, Abreu elabora uma concepção específica de
linguagem de prosa. Silêncios, lapsos, ambigüidades e descontinuidades apontam
constantemente para a implosão das condições necessárias para a clareza da fala,
dando lugar a elaborações em que o detalhe impressionista, a metáfora e o ritmo
assumem funções semânticas. O trabalho de Caio precisa ser examinado mais pelo
olhar microcóspico do detalhe, do que pelas visões amplas de painéis. Como num
quadro de Lasar Segall, é nos pontos aparentemente secundários, e mais difíceis de
nomear e reconhecer, que encontramos os elementos semanticamente mais fecundos
para entender o conjunto.
O segundo conto do livro, Os sobreviventes, pode ser lido em conexão com
Lixo e purpurina. Enquanto o texto de 1974 apresenta o processo de repressão
histórica em curso, do ponto de vista de um exilado, esse conto de 1982 permite
avaliar o impacto histórico dessa repressão. As conseqüências da dor agônica,
formulada em Lixo, surgem em enfoque traumático e patético em Os sobreviventes.
Nesse texto, encontramos uma construção do foco narrativo que articula duas
vozes, com movimentos constantes de deslocamento da enunciação. O efeito de
desnorteamento exige que, a cada passo, se abra uma incerteza sobre o fundamento
do ponto de vista. É preciso ler todo o livro considerando esse descentramento. A
prosa de Caio Fernando Abreu desenraiza a voz, removendo da linguagem expectativas
ontológicas de referências totalizantes.
O livro é governado por uma profunda ambivalência constitutiva. Dois
elementos se espraiam de maneira difusa. O primeiro é o terror, associado ao impacto
traumático da experiência. O terror surge em esforços de contemplação e elaboração,
sempre inconclusos, da violência, da morte, da autodestruição. O segundo é o desejo,
associado à determinação do sujeito em encontrar condições de afirmação de si e
superação de limites, na ligação com o outro e na integração com a realidade externa.
O terror faz o sujeito recuar, o desejo o motiva a se entregar. A percepção de imagens
monstruosas se alterna com a exposição a ideais e devaneios libertários.
A tensão entre os dois movimentos é constituída com uma configuração
estética complexa, motivada pelos temas escolhidos e pelo contexto histórico
repressor. Essa configuração integra componentes literários como a ironia, a
melancolia, a tragicidade e o discurso mítico, estabelecendo uma dificuldade para
classificar os textos da obra dentro de categorias de gênero e estilo tradicionais.
Em termos históricos, o antagonismo entre terror e desejo em Morangos
mofados pode ser interpretado como elaboração de um antagonismo social, seguindo
a Teoria estética de Adorno. Trata‐se do confronto entre as condutas associadas ao
medo, ao alerta para a violência e à dor da memória, ligadas à ditadura militar
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brasileira e ao contexto de violência no ocidente, e as condutas associadas ao
desrecalque, ao esforço de superação de limites, e ao desprendimento da libido,
elementos ligados ao impulso libertário político e cultural da transição democrática. O
livro dosa terror e desejo de maneira inconstante e difusa, de modo que sua
sustentação estética depende principalmente dos tons misturados, difíceis de
descrever, em que o limite diferenciador entre as forças do terror e as do desejo
parece se suspender.
O livro traz uma epígrafe de A hora da estrela, de Clarice Lispector. No final de
seu relato, o narrador Rodrigo apontava que ainda era tempo de morangos. A epígrafe
sugere uma relação intertextual. O livro de Clarice, escrito na década de 70, tem vários
pontos de contato com a ficção de Abreu. Além de afinidades formais e temáticas, e de
que em ambos os livros ser encenada a impossibilidade de constituição do sujeito em
um contexto social hostil, cabe observar que o ponto de fechamento em Clarice se
converte, como em uma colheita da semeadura anterior, em uma imagem produtiva e
motriz para Caio. Isso não se faz, no entanto, sem carregar a ironia agônica do
percurso de Macabéa.
Consideremos a imagem apresentada no título. Unidos por afinidades sonoras,
o substantivo morangos e o adjetivo mofados estabelecem entre si uma relação
importante. É um título irônico, no sentido dado à ironia pelo romantismo alemão. A
imagem dos morangos anuncia uma presença de vitalidade, que é de imediato tragada
pela corrosão. O mofo tem como papel indicar, onde deveria haver vitalidade, a
presença da degradação do tempo, que afasta o sabor original dos frutos e os
decompõe em resíduos.
A ironia, tal como concebida por Karl Solger, pode servir de chave para
compreender contos do livro. Personagens como a moça protagonista de Os
sobreviventes, os rapazes de Terça‐feira gorda, e o rapaz e a moça em Pêra, uva ou
maçã vivem trajetórias em que o percurso irônico é realizado. Para cada um desses
personagens, há um momento de afirmação, em que o sentido da existência se
apresenta de maneira intensa e consistente, e depois uma situação dolorosa aniquila
as expectativas iniciais, e destrói os ideais.
Em termos formais, o livro elabora uma combinação de diversas configurações.
A ironia, sugerida no título, é a primeira. Constante no livro é também a presença de
tragicidade, entendida de acordo com a concepção apresentada por Albin Lesky, com
base em Goethe. A tragicidade aparece com a vivência de impasses que não podem ser
submetidos a qualquer solução. Além disso, vários contos do livro expõem perdas não
superadas, e personagens e narradores, submersos no impacto dessas perdas, são
marcados por melancolia. A perspectiva melancólica suspende os valores coletivos
convencionais, e coloca em questão o teor traumático da realidade, o impacto violento
da História e a dificuldade de superar dilemas associados ao passado.
No conto Os sobreviventes, encontramos uma construção que se aproxima
diretamente da concepção de história como trauma, definida por Márcio Seligmann‐
Silva. O processo histórico brasileiro pontua o relato, e dele não se vê nenhum rumo
ascensional para o progresso, nenhum lance positivista, pelo contrário, a imagem da
história é de um processo de violência coletiva arrasadora. O texto não faz, como Em
câmara lenta de Renato Tapajós, uma exposição direta de cenas de violência da
ditadura; no entanto, a partir da perspectiva da protagonista feminina, exibe sinais
dispersos do seu impacto destrutivo não assimilado. Uma das passagens mais fortes,
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nesse sentido, é a seguinte, em que a morte surge associada à suspensão da
linearidade temporal, com o prolongamento infinito da escuridão:
“As pessoas se transformavam em cadáveres decompostos à
minha frente, minha pele era triste e suja, as noites não
terminavam nunca, ninguém me tocava (...)” (p.16)

Tendo um passado de resistência à ditadura, a protagonista de Os
sobreviventes estabelece uma relação crítica consigo mesma, em razão de que, tendo
passado por um esgotamento físico e mental, consegue se recuperar, reativa sua
vontade de resistir, e reconhece estar sem conseguir acreditar em transformações.
O conto coloca em tensão os interesses referentes à afirmação individual e os
valores ligados às causas históricas e sociais. Um problema apresentado é a
incongruência entre o imediatismo e a consciência histórica, e este problema se agrava
com o senso da desarticulação da resistência política.
“(...) eu reagi, despirei, e cadê a causa, cadê a luta (...) estou é
lúcida pra caralho e sei claramente que não tenho nenhuma
saída (...) não vou tomar nenhuma medida drástica, a não ser
continuar, tem coisa mais destrutiva que insistir sem fé
nenhuma?” (p.16‐17).

Para entender mais esse conto, é preciso seguir o raciocínio de David William
Foster, que propõe uma articulação entre política e sexualidade em suas reflexões
sobre o autoritarismo. De acordo com Foster, existe uma conexão profunda entre os
mecanismos de repressão do Estado e os valores repressivos ligados à experiência
sexual. Neste conto, a protagonista feminina conversa com o interlocutor masculino.
Ela expõe seus “maus orgasmos”, suas frustrações, e suas impressões sobre sua
tentativa inócua de se relacionar com o interlocutor. O discurso assimila elementos de
bissexualidade e homoerotismo, sem propriamente estabelecer uma pauta identitária
a partir deles. Ambiguamente, o conto opera dois movimentos. Um deles é a
desconstrução dos modelos heteronormativos dominantes na tradição patriarcal
brasileira. Com isso, é estabelecida uma afinidade entre a postura de resistência
política e a conduta sexual. A ausência de acomodação dos personagens na pauta
política dominante corresponde a uma ausência de enquadramento nos moldes da
sexualidade. O outro movimento, ponderando o primeiro, é a indicação, posterior à
tortura e à violência, de uma tentativa de recomposição do corpo.
“Já li tudo, cara, já tentei macrobiótica psicanálise drogas acupuntura
suicídio ioga dança natação cooper astrologia patins marxismo candomblé
boate gay ecologia, sobrou só esse nó no peito, agora o que faço?” (p.15)
A enumeração apresenta tanto experiências culturais e intelectuais, como
experiências propriamente corporais, das quais se guardaria uma expectativa
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libertária, ou purificadora, em que se pudesse ultrapassar o mal‐estar presente.
Exercícios físicos, natação e cooper, se combinam com acupuntura, ioga e
macrobiótica. A ginástica e o pensamento oriental não são capazes de propiciar a
superação esperada, prevalece o “nó no peito”, o impasse angustiado. O fracasso de
uma geração, pela perda do sentido da energia revolucionária, é apontado como
fracasso político, diante da vitória do conservadorismo, e também como colapso da
autoconsciência, vazada em lamento de perda e disfunção corporal. Frustração
individual e coletiva se articulam.
Como observa Fernando Arenas, encontramos aqui uma consciência do
desgaste das utopias dos anos 60, mas sem um enfoque niilista. A personagem
feminina, ao final do conto, manifesta votos de um bom futuro. Seu interlocutor
masculino em coro reforça o empenho da amiga. Trata‐se de um otimismo que não
surge como ideal, nem como ingenuidade, ou como resultado de uma percepção
positiva da realidade.
O otimismo aparece no final de Os sobreviventes como esforço do pensamento
mítico, determinação em inscrever o tempo histórico dentro de um tempo outro,
capaz de contemplar as insuficiências do presente em um horizonte de ultrapassagem.
A personagem propõe para isso “uma fé enorme, em qualquer coisa, não importa o
quê, como aquela fé que a gente teve um dia” (p.17). A expressão merece atenção,
pois a fé do passado era determinada pela expectativa de mudança, calcada em
transformações históricas concretas. Apesar de empregar a palavra “como”, a fé
esperada no final não tem em comum com a do passado suas motivações, pois estas
são perdidas, mas a intensidade, que deve ser elaborada gratuitamente, sem importar
em quê. A sobrevivência em tempo hostil, indicada no título do conto, é viabilizada por
essa intensidade de apego à vida, sem razão objetiva. O título também faz referência
aos mortos do período ditatorial, “cadáveres” lembrados pela personagem. Com
relação a esses mortos, os personagens, como testemunhas do tempo de destruição,
são sobreviventes, conseguiram permanecer vivos apesar da violência.
Para Maria da Glória Bordini, em Caio a busca de alternativas não canônicas de
pensamento, incluindo ocultismo e mística oriental, está associada à
“insuportabilidade de uma vida construída sobre a permanente incerteza”, em um
esforço de renovação crítica de valores, pela “contestação da conduta econômico‐
política da burguesia”.
Compreender a obra enfatizando apenas seus elementos irônicos, melancólicos
e trágicos seria minimizar um dos lados fortes do livro: seu difuso esforço de assinalar
caminhos de mudança, superação dos males e subversão da ordem violenta. Uma das
grandezas do livro está em encontrar uma elaboração formal precisa para a
configuração estética desse esforço, sem fazer desaparecer os elementos irônicos,
melancólicos e trágicos.
O caminho procurado pelo autor para essa configuração foi o pensamento
mítico. Através do mito é elaborada uma mediação capaz de ponderar os impasses
insustentáveis e os traumas não superados, fazendo surgir refrações das imagens mais
brutais. Esse procedimento procura assinalar, no campo formal, em meio à
fragmentação arruinada da experiência, traços que de algum modo resgatam um
senso de unidade para a experiência, mesmo que provisório ou ilusório.
Em um de seus estudos sobre a ficção contemporânea, Anatol Rosenfeld
observou o interesse pelo mito como modo de configuração de um senso de unidade,
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em meio às renovações da prosa moderna, calcadas na decomposição das estruturas
tradicionais. Pode parecer um movimento contraditório e inquietante, mas não se
trata de algo gratuito nem historicamente novo. Trata‐se de situação em forte sintonia
com as concepções estéticas de Schlegel no romantismo alemão, para quem a tensão
entre unidade e fragmentação motivava o enriquecimento da complexidade da forma,
como bem explica Peter Szondi.
Ao publicar esse conto em 1982, Caio Fernando Abreu sinalizou a dificuldade de
lidar com a memória da ditadura militar no Brasil. Embora supostamente, em termos
oficiais, a violência do regime autoritário esteja no passado, várias marcas indicam a
permanência de elementos do horror no presente. Em seu estudo sobre a transição
política no Brasil, Paulo Sérgio Pinheiro defendeu a idéia de que, em termos
ideológicos e culturais, muitos elementos da ditadura permaneceram no chamado
período democrático posterior. Seguindo Florestan Fernandes, essa permanência pode
ser interpretada como procedimento de nossas modernizações conservadoras, em que
as mudanças de superfície não correspondem a alterações profundas nas relações
sociais, mas ocultam mecanismos preservadores da ordem violenta do sistema.
O filme 15 filhos de Marta Nehring e Maria Oliveira, algumas telas de Iberê
Camargo, algumas canções de Marina Lima e outros trabalhos de vários artistas podem
ser lembrados nesse sentido. Nessas obras, produzidas em período considerado
oficialmente democrático, encontramos marcas do impacto do período ditatorial,
apontado para a ausência de superação de sua violência. O passado surge de maneira
fantasmagórica, como irrupção alucinatória, como continuação de dor e terror.
No caso de Caio, um dos textos que melhor configura essa perspectiva é Os
companheiros, também incluído em Morangos mofados. Abordando vários elementos
ligados às práticas de resistência, como os codinomes, os esconderijos e a obscuridade,
o melancólico texto elabora seu lamento da violência e, através de imagens como os
morcegos e o vento frio, propõe a continuidade de presença do temor e da incerteza.
TEMPO DE DESTRUIÇÃO EM CAIO FERNANDO ABREU

Pense que a literatura é um dos mais tristes caminhos que levam a tudo.
André Breton, Manifestos do Surrealismo

Em poucos momentos da produção cultural brasileira recente encontramos
uma tragicidade tão crua como em Depois de agosto, conto de Caio Fernando Abreu
escrito em 1995. Em sua cena inicial, a localização espacial da cena sinaliza um ponto
específico do mapa de São Paulo, em que se encontram um hospital de infectologia e
um conhecido cemitério, não muito longe da agitação da avenida Paulista.

Naquela manhã de agosto, era tarde demais. Foi a
primeira coisa que ele pensou ao cruzar os portões do hospital
apoiado náufrago nos ombros dos dois amigos. Anjos da
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guarda, um de cada lado. Enumerou: tarde demais para a
alegria, tarde demais para o amor, para a saúde, para a própria
vida, repetia e repetia para dentro sem dizer nada, tentando
não olhar os reflexos do sol cinza nos túmulos do outro lado da
avenida Dr. Arnaldo. Tentando não ver os túmulos, mas sim a
vida louca dos túneis e viadutos desaguando na Paulista,
experimentava um riso novo. Pé ante pé, um pouco para não
assustar os amigos, um pouco porque não deixava de ser
engraçado estar de volta à vertigem metálica daquela cidade à
qual, há mais de mês, deixara de pertencer. (p.246)

São Paulo já havia sido representada, na literatura do século XX, como espaço
da modernidade, da maquinaria, da centralidade do poder e da multiplicidade
contraditória. Desta vez São Paulo se converte em espaço fúnebre, obscurecido por
um “sol cinza”. A “vertigem metálica”, imagem que associa o desnorteamento
humano e a presença da tecnologia avançada, contextualiza o encontro do
protagonista com uma fissura no tempo. Tempo finito, da condenação pela doença
letal, em que a vida, o amor e a saúde escapam como remotos e inviáveis. O espaço de
São Paulo e o tempo da morte se combinam.
Depois de agosto é um texto elaborado em torno de uma experiência de limite.
A questão condutora do texto, como viver com a morte como horizonte certo, não diz
respeito apenas a portadores do vírus HIV, mas a um problema mais geral. O conto
aponta para um horizonte epistemológico. Pensar o mundo a partir da perspectiva do
doente de AIDS estabelece uma condição comunicativa que merece ser especificada.
Em termos de possibilidades interpretativas, o conto associa três horizontes
que se complementam de modo difuso:
‐ a imagem da sociedade brasileira como desumana e hipócrita, capaz de marginalizar
e com isso intensificar a experiência de sofrimento, imagem acentuada pela
caracterização de São Paulo, e marcada pelos perfis de estereótipos caracterizados
como “viventes inconscientes” (p.249), “cúmplices complacentes” e “sórdidos
preconceituosos” (p.250);
‐ a imagem da AIDS como condição negativa de aniquilação das relações de
sociabilidade e interação com a realidade externa;
‐ a imagem da sexualidade como alvo de repressão, gerenciada com autoconsciência
pelo próprio sujeito, em função de suas dificuldades de aceitação por si mesmo e pelos
outros.
A convergência desses três elementos situa a obra como capaz de dialogar com
as tensões sociais do país na década de 90, em que o impacto das modernizações
conservadoras foi sentido fortemente, bem como rever as reflexões sobre repressão
sexual que remetem à onda de ideologia heterossexual normativa que acompanhou a
divulgação da doença na década de 80. Alegoricamente, o conto, assim como outros
textos incluídos no volume Ovelhas Negras, encaminha uma incisiva crítica das
contradições da sociedade brasileira contemporânea, assinalando a profunda
vinculação entre regulamentos da sexualidade, exclusão social e políticas
conservadoras.
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O protagonista do conto se encontra à margem de todas as perspectivas de
sustentação subjetiva oferecidas pelo mundo do mercado. Sua condição o leva a
estabelecer uma delimitação da própria experiência em termos de negatividade e de
ausência. Esse personagem é por definição aquilo que não é, não pode ser e não pode
fazer.
Sua necessidade de viajar está associada diretamente ao seu estado. A viagem,
deslocamento no mundo exterior, atende uma demanda de mudança subjetiva,
deslocamento no mundo interior. Essa demanda não se dá sem contradição, pois o
tempo letal está inscrito no próprio corpo, e qualquer deslocamento é inócuo na
tentativa de afastar o sujeito dessa inscrição. A morte acompanha o andar do corpo
por onde quer que vá. Mesmo assim, fica claro que não se deve permanecer em São
Paulo, lugar da “vertigem metálica”, pois na metrópole seria insuportável continuar.
Entre túmulos e metais, a cidade surge como lugar de mínima moralia,
desumanização, do qual é preciso se afastar.
A viagem se constitui em dupla jornada: ao mesmo tempo em que promove no
sujeito um conhecimento mais profundo da sua própria condição e do que o cerca,
também o conduz a novas incertezas e inquietações maiores, que levarão, na
radicalidade, a questionar a natureza dos sentimentos mais primários, incluindo o
desejo e o medo.
A categoria do exílio é fundamental para descrever este conto. Não se trata de
um exílio no sentido geopolítico (como é o caso do conto Lixo e purpurina). Podemos
entender exílio aqui, seguindo Marcelo Viñar, como um colapso do sujeito, cujas
estruturas mais básicas foram irreversivelmente atingidas, levando‐o a olhar para si
mesmo à distância, como se fosse outro, e paradoxalmente ainda ele mesmo, e a olhar
a realidade externa ambiguamente, como se estivesse em um campo‐limite, integrado
a ela, mas ao mesmo tempo percebendo, em iluminações profanas (para usar o termo
com José Miguel Wisnik), contornos e traços imperceptíveis no cotidiano.
Nesse estado híbrido, configurado pela doença letal, o estado de exílio, como
um purgatório, enfrenta o tempo linear, que leva o sujeito para a morte, e estabelece
uma temporalidade própria, em que a figura de Cronos devorador de filhos cede lugar
a uma perspectiva diferenciada, descrita do seguinte modo:
Estava portanto cravado nessa hora, a exata, entre antes‐
depois, noite‐dia, morte‐vida e isso era tudo e em sendo tudo
não era boa nem má aquela hora, mas exata e justa apenas
tudo que tinha. (p.249)

O tempo é configurado como resto, como resíduo. Em sendo resto, ele é tempo
de entremeio, condição híbrida que se recusa às categorias lógicas racionais. Não antes
nem depois, não morte nem vida, não noite nem dia, mas um estado para além ou
para aquém dessas categorias. Com isso, a vida não pode produzir sentido em termos
racionais. Ela pode ser contemplada, percebida e sentida, mas não submetida à ordem.
A essa concepção de tempo corresponde uma arquitetura estética voltada para
a suspensão dos parâmetros do realismo, da representação mimética tradicional e da
construção de personagem de contornos definidos. Contrariamente, a forma do conto
irrompe em fragmentos, próximos dos aforismos do romantismo alemão, elaborados
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como pequenos comentários irônicos. A coleção descontínua de elementos narrativos
renuncia à unificação da memória.
O campo reflexivo em que essa coleção se apresenta acentua uma tendência,
anteriormente experimentada pelo autor no livro Morangos mofados, em que a
História é catastrófica, saturada de agoras traumáticos.O texto de Abreu pode ser
compreendido como escritura que atualiza a catástrofe, com a vivência de choques,
pela linguagem (conforme SELIGMANN‐SILVA, 2003 :p. 401‐3). Por isso, empregando a
expressão de Flávio Aguiar sobre João Antonio, a palavra permanece “no purgatório”,
sem chegar ao completo silêncio, nem à expressão efusiva. Em Abreu, a sintaxe cede
constantemente à tensão interna da frase, de modo a criar enumerações e lapsos.
Esses recursos freqüentemente atingem o campo da montagem surrealista, em que o
referente semântico convencional é suspenso, em nome da preferência por lances
sugestivos e subliminarmente articulados.
Em um esclarecedor estudo, Andréa Giovanetti e Iolanda Évora observam que
no cotidiano são elaboradas ficções produtoras de imagens coletivas, que se inscrevem
no discurso das vítimas da infecção. O exílio do protagonista de Caio Fernando Abreu
está associado a um senso de clandestinidade, de singularidade, imposto pela
sociedade que procura, simbolicamente, manter sua homogeneidade como pureza,
extirpando sinais de doença e de morte.
O que marca profundamente o protagonista de Depois de agosto não é o
sofrimento físico da sintomatologia da doença, mas o sofrimento emocional, pelo
senso de solidão e ruína interna. Doentes de AIDS freqüentemente se sentem
obrigados ao afastamento da convivência com pessoas, para lidar com sua intimidade
(GIOVANETTI & ÉVORA, 1997: 135). O protagonista do conto não apenas se afasta da
convivência com seus entes queridos, mas mais do que isso, diante do impulso de
atração, recua e resiste ao interesse, reprimindo cada novo desejo que aflora.
O conto relata, perto de seu final, o encontro do protagonista com outro rapaz,
vitimado pelo mesmo vírus. Apenas depois dessa identificação, em que é subvertido o
senso de clandestinidade, é que o sujeito permite a si mesmo o contato corporal
espontâneo, com diluição dos mecanismos de repressão.
Desse encontro nasce uma mudança no discurso. No início do conto, havia a
insistência na imagem trágica do tarde demais. Essa imagem cede lugar ao cedo
demais e nunca tarde, que aflora com a substituição do tempo para a morte por uma
condição incerta, em que tudo e nada pode acontecer.
Talvez um perdesse peso, o outro ficasse cego. (...) Talvez um se
matasse, o outro negativasse. (...) Talvez tudo, talvez nada.
Porque era cedo demais e nunca tarde. Era recém no início da
não‐morte dos dois. (p. 257)
O que define essa condição incerta é a vontade de não‐morte, espaço de desejo
que se constitui fragmentariamente, através do vínculo entre os dois personagens.
Trata‐se de desejo que não se formulara de dentro do abandono e do desamparo.
Abreu estabelece um horizonte de esperança. Intrinsecamente irônico, auto‐destrutivo
e fragilizado, esse horizonte propõe uma afirmação da existência não pela vida,
destituída de sentido em si mesma, corroída pela ação do vírus e pela exclusão social,
mas pela possibilidade de olhar não solitariamente para a morte. Esse olhar, ao mesmo
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tempo reconhecendo e recusando a destruição, ganha em Abreu uma dimensão
mística, associada ao tempo cíclico, ao ritmo das mudanças nas faces lunares. Trata‐se,
seguindo argumentos de Anatol Rosenfeld, de uma tentativa de estabelecer pelo mito
uma unidade perdida, um Eu inteligível, que a construção psicológica do sujeito é
incapaz de sustentar.
Sem idealizações, o conto termina com os dois rapazes afastados, mas ligados
por uma combinação, uma sincronia íntima que os identifica, mesmo à distância. É
precisamente por um tempo que os dois se ligam, pela elevação de um momento.
Tempo cíclico, tempo de mito, que contraria o tempo linear, nega o tempo vertiginoso
da cidade. Um tempo outro, construído pelos dois. Trata‐se de uma idéia coerente e
produtiva, considerando o fato de que é na impossibilidade por parte do sujeito de
suportar o tempo linear, tempo voltado para a morte, que se constitui o
prolongamento da dor.

MEMÓRIA DA DITADURA EM CAIO FERNANDO ABREU E LUÍS FERNANDO VERÍSSIMO

Este trabalho procura pensar como encontramos em textos da literatura
brasileira elementos referentes à necessidade de repensar a memória da ditadura
militar no Brasil, e inclui três partes. As duas primeiras se dedicam a dois exemplos,
referentes a diferentes momentos, 1982 e 1995, em que escritores de ficção
centraram esforços sobre o tema. Na terceira, serão apresentadas algumas anotações
teóricas resultantes da aproximação entre os dois textos, tentando delimitar
problemas conceituais referentes ao assunto.
A memória da ditadura militar brasileira se impõe como um problema
fundamental para a crítica literária. Em um país em que as heranças conservadoras são
monumentais, e as dificuldades para esclarecer o passado são consolidadas e
reforçadas, o papel de escritores, cineastas, músicos, artistas plásticos, atores e
dançarinos pode corresponder a uma necessidade histórica. Enquanto instituições e
arquivos ainda encerram mistérios fundamentais sobre o passado recente, o
pensamento criativo pode procurar modos de mediar o contato da sociedade consigo
mesma, trazendo consciência responsável a respeito do que ocorreu.
À crítica literária, entre outras tarefas, cabe o discernimento entre as várias
formas de produção cultural, para estabelecer critérios de relevância e valor. Sem
excluir controvérsia e incerteza, o debate sobre esses critérios está longe de ser
consensual. A crítica universitária se ocupou, até hoje, de modo espantosamente
insuficiente das relações entre a literatura brasileira e a ditadura militar. Muitos
fatores contribuíram para isso, incluindo a presença de ideologias autoritárias nas
universidades (OLIVEIRA: 1983), a cooptação da elite intelectual pelo sistema de poder
(MICELI: 2004), e a circulação de correntes críticas defensoras de análises literárias
que desconsideram o contexto histórico (BOSI: 1992). Um fator de presença constante
é a alegação, dentro da política de especialização do saber, de que a ditadura militar
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não é um assunto para a crítica literária. Os críticos deveriam, na linhagem que
remonta, entre outros, a Afrânio Coutinho, distinguir o literário do social, e se ocupar
de seu objeto de maneira autônoma (COUTINHO: 1975). Indo mais longe, textos
literários referentes à ditadura militar estariam presos demais a seu contexto de
origem, o que os destituiria de interesse artístico, havendo neles apenas valor
documental.
Os textos escolhidos são o conto Os sobreviventes, de Caio Fernando Abreu
(ABREU:1982), publicado em 1982, e a crônica Lixo, de Luís Fernando Veríssimo,
divulgada em 1995 (VERÍSSIMO:1997).

1. Os sobreviventes

O conto Os sobreviventes apresenta dois personagens que vivenciaram a
ditadura militar brasileira. Publicado em 1982, o texto se insere no interior do processo
de transição do regime autoritário para a democracia. O percurso de narração se dá
como vertigem. O foco narrativo desliza da voz de enunciação da personagem
feminina para o personagem masculino, sem travessões ou avisos para nortear a
leitura.
Acompanhamos, de modo difuso e dispersivo, a trajetória da personagem
feminina na resistência ao regime, através de alguns momentos decisivos. Dentro
desse percurso, ela foi conduzida a uma internação.
eu te olhava entupida de mandrix e babava soluçando perdi minha alegria,
anoiteci, roubaram minha esperança, enquanto você, solidário e positivo,
apertava meu ombro com sua mão apesar de tudo viril repetindo reage,
companheira, reage, a causa precisa dessa tua cabecinha privilegiada, teu
potencial criativo, tua lucidez libertária, bababá bababá. As pessoas se
transformavam em cadáveres decompostos à minha frente, minha pele era
triste e suja, as noites não terminavam nunca, ninguém me tocava, mas eu
reagi, despirei, e cadê a causa, cadê a luta, cadê o potencial criativo? (p.16)
O momento em que a protagonista recupera sua disposição para a luta política,
depois de atravessar o inferno da política brasileira, estabelece uma desorientação de
sua perspectiva. Embora recuperada, a personagem reconhece estar impotente com
relação às possibilidades de transformação da sociedade. A palavra “companheira,”
que remete à linguagem de resistência de esquerda dos anos 70, aparece em
circunstâncias de tentativa de sustentação, posterior a um colapso.
A imagem “As pessoas se transformavam em cadáveres decompostos à minha
frente” expressa com intensidade o componente traumático do passado da
personagem. Imagem abjeta, que projeta a destruição dos corpos pelo regime sobre os
olhos dos leitores, e contribui para um efeito estético de choque e arrebatamento
(KRISTEVA: 1980). O trecho recupera, por similaridade, a tensão inerente aos
depoimentos registrados de sobreviventes do enclausuramento e da tortura. Além
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disso, por apresentar essa tensão no contexto de um mal‐estar físico e emocional
insuportável, aponta para as dificuldades de produzir um depoimento desse tipo 253.
Com “as noites não terminavam nunca,” Caio traz, metaforicamente, um dos
elementos profundos e instáveis do trauma das vítimas, a destruição das referências
de tempo, das noções lógicas de anterioridade e regularidade. A sensação de infinito
aqui se associa diretamente a um colapso da constituição do sujeito (VIÑAR:1992).
Com “cadê a causa, cadê a luta,” a desorientação da protagonista se soma a uma
vontade de mudança, a uma expectativa de resistência. A repetição da palavra “cadê”
carrega a incerteza de expectativa de uma resposta que não vem.
O confronto com a ditadura é elaborado, em Caio Fernando Abreu, como uma
vontade de ser outro. Uma busca de alteridade, no sentido individual, com uma
vontade de viver diferente, sentir e pensar diferente. E no sentido coletivo, com uma
expectativa de ser parte de outro Brasil, de outra sociedade. Como explica Fernando
Arenas, em Abreu a problematização da utopia política se desenvolve como utopia de
alteridade (ARENAS: 2003). O impacto traumático da ditadura leva os personagens a
uma percepção severa de sua própria constituição. Diante da percepção de que a vida
não fazia sentido, diante dos cadáveres se decompondo, como levá‐la a fazer sentido?
A enorme desproporção entre as forças em conflito, dois indivíduos de um
lado, o Estado do outro, é fator de inquietação, configurando um impasse. Essa
desproporção já era tema central em A rosa do povo de Carlos Drummond de Andrade,
no tempo do Estado Novo 254. No início da década de 80, ela se atualiza em Caio como
dissolução do idealismo quanto à capacidade de resistência do indivíduo em um
contexto hostil.
Fernando Arenas entende que, em Abreu e em outros importantes escritores,
existe a consciência crítica de que o nacionalismo brasileiro, de origem romântica,
freqüentemente se associa a valores excludentes e interesses patriarcais. A defesa do
Estado e da modernização tiveram historicamente convergência com o reforço da
pobreza e da desigualdade.
Em resposta a esses impasses, surgem ao longo do século XX utopias libertárias
referentes ao lugar do corpo na sociedade. A protagonista do conto, de acordo com
essa perspectiva, diz tentar, através da experiência corporal, uma libertação do mal
interiorizado pela agonia histórica. O sexo, a dança, a macrobiótica e os patins não são,
no entanto, suficientes. Nem drogas, ecologia ou acupuntura – “sobrou só esse nó no
peito, agora o que faço?”
O conto encerra expondo o esvaziamento do desejo dos personagens. Não há
nenhum objeto capaz de trazer satisfação, garantir prazer, dotar a vida de sentido. Por
isso os votos em “acreditar,” uma vontade de querer, vontade de ter o que querer,
“que leve para longe da minha boca esse gosto podre de fracasso” (p.17).
Em larga medida, a concepção do conto corresponde à caracterização proposta
por Idelber Avelar para a literatura pós‐ditatorial latino‐americana. O texto se
desenvolve em torno das ruínas da ditadura, permitindo uma leitura alegórica
(AVELAR:1999). Os sobreviventes propõe uma imagem negativa e corroída do país, em
contraste ostensivo com o nacionalismo ufanista dominante na propaganda de Estado
dos anos 70.
Conforme, por exemplo, relatos expostos em: VASCONCELOS, José Geraldo. Memórias do silêncio. Fortaleza: UFC, 1998.
COMISSÃO DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS. Relatório Azul 1997. Porto Alegre: Assembléia Legislativa, 1998.
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Conforme SIMON, Iumna Maria. Drummond: uma poética do risco. São Paulo: Ática, 1978. CAMILO, Vagner. Drummond: da
Rosa do Povo à Rosa das Trevas. São Paulo: Ateliê, 2001.
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Estilisticamente, chama a atenção um traço insistente da forma do conto.
Trata‐se do emprego da parataxe. É uma prosa marcada por enumerações e
paralelismos. A função crítica da parataxe é muito importante (ADORNO: 1975). A
sintaxe subordinativa se associa a uma capacidade de compreensão hierárquica,
organizada e rigorosa da experiência. A opção da narrativa pelo privilégio da sintaxe
coordenativa deixa elementos independentes uns com relação aos outros. É uma visão
de mundo em mosaico, em caleidoscópio, que não se submete à lógica da causalidade
e da seqüência linear.
Um foco narrativo aberto a indeterminações e uma sintaxe com ênfase na
coordenação, em detrimento da subordinação, contribuem para configurar uma
percepção fragmentária e descontínua da experiência, em articulação com a dimensão
traumática do passado a ser exposto255. A adequação entre tema e forma no conto
chama a atenção quando levamos em conta suas condições de produção. Abreu
encontrou um caminho criativo produtivo para interiorizar o antagonismo entre
indivíduo e sociedade, e a crítica das imagens dominantes do Brasil.

2. Lixo
A crônica de Luís Fernando Veríssimo, Lixo, de 18/7/ 1995, propõe uma
abordagem do passado ditatoral com emprego do registro cômico.

As pessoas que nos advertem contra “remoer"o passado tratam o passado
como lixo. Mexer no passado só traz maus cheiros e coisas inúteis. O
passado é o presente metabolizado e deixado para trás como resto, se
tivéssemos o bom senso de outras espécies o enterraríamos. O jovem
fascista de hoje vive em meio a velhos símbolos e velhos heróis, mas
também considera o passado um lixo, para ser depurado da mentira dos
outros e reciclado para novo uso. Pois.outra propriedade do passado como
matéria orgânica é que ele é instável, mudando de significado a cada hora.
Cada vez mais o historiador é um laboratorista a tirar novas teses de velhos
fatos e de detritos em decomposição. Documentos são degradáveis,
lembranças pessoais são quase sempre versões convenientes, no fim a
memória se volatiza como o fedor e o fato vira fóssil. O que não
desaparece, paradoxalmente, são os desaparecidos. Esses deixaram mães,
viúvas, filhos, parentes e amigos inconformados, que querem não vingança
mas um corpo com valor legal e um túmulo identificável. E, acima de tudo,
que os que morreram não sejam arrolados como lixo, no qual não se deve
mexer por uma noção peculiar de polidez.
Numa entrevista à TVCom, da RBS do Rio Grande do Sul, o Éfe Agá disse
que queria me ver no seu lugar para tratar dos desaparecidos, já que não
existem documentos, indícios ou provas nas Forças Armadas ou em
255
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qualquer órgão do governo sobre eles. O presidente usou uma figura de
retórica, não é verdade que gostaria de me ver em seu lugar. Eu até que
aceitaria, já que, segundo ele, governar o Brasil não é tão difícil quanto
parece, o horário é bom, o dinheiro é razoável, viaja‐se muito, janta‐se com
a Marília Gabriela e há sempre a possibilidade de poder demitir o Andrade
Vieira, que deve ser uma sensação boa. Mas o presidente estava apenas
respondendo a um comentário que fiz aqui sobre o fato do esclarecimento
do caso Rubens Paiva não estar entre suas prioridades pessoais, e agradeço
a atenção e a educação. Só tem uma coisa, presidente. Indícios sobre os
desaparecidos existem muitos, e a falta de documentos e provas é que
pede uma determinação executiva. Com documentos e provas até eu.

O texto começa com uma reflexão teórica sobre a elaboração de imagens do
passado. No seu início, é estabelecida uma contrariedade em relação ao esforço
conservador de não investigar o passado. A cadeia metafórica construída em torno da
imagem do lixo propõe a crítica, com o emprego do procedimento retórico da ironia,
da recusa em encarar o problema da interpretação do passado como componente
decisivo na experiência social.
A alusão ao “jovem fascista” fortalece a provocação de que, no momento
presente da escrita, o autoritarismo do passado permanece, o que estaria em
concordância com as teses de Paulo Sergio Pinheiro (PINHEIRO: 1991) e Oscar Vilhena
Vieira (VIEIRA: 1991), sobre sua continuidade na transição democrática. Além disso, a
frase estabelece uma conexão entre a atualidade do fascismo e as heranças dos
regimes repressivos da primeira metade do século XX.
A imagem incisiva do historiador se integra a uma seqüência de alusões a
pontos de vista cínicos, em ampla circulação na sociedade brasileira. A facilidade com
que as ideologias conservadoras tratam com desprezo a memória das vítimas do
autoritarismo se associa à ameaçadora imagem da volatilidade. Em algumas poucas
linhas, se apresenta um breve painel de mecanismos da política do esquecimento256,
em coerência com estratégias de redução da violência histórica a distorções e
mentiras.
A discussão teórica cede, e o estilo muda a partir da referência aos
desaparecidos. Não são abstratos “mães, viúvas, filhos, parentes e amigos
inconformados.” Diferentemente dos que negam a necessidade de refletir sobre o
passado, estes são dotados de um querer, uma convicção. Seu interesse consiste em
“um túmulo identificável,” uma possibilidade de reconhecer concretamente o ente
querido. Retirar do desaparecido a volatilidade, a distância abstrata, a ausência
remota, e atribuir a ele uma existência: um corpo. O texto volta‐se ironicamente sobre
sua cadeia metafórica inicial. Se para alguns o passado é lixo, para os parentes dos
desaparecidos não é, e a negação da história não se restringe apenas a um debate
teórico. Trata‐se de provocar a ação. 257
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Depois da reflexão conceitual e do apelo pelos perdidos, o texto se encaminha
para um debate político, mudando novamente a linha de composição estilística. O
discurso passa a se centrar na figura do presidente Fernando Henrique Cardoso.
Inicialmente, se refere a ele em terceira pessoa, mas depois passa a segunda,
indicando que é a ele que o texto, afinal, se dirige.
O presidente teria afirmado não poder lidar com a questão dos desaparecidos,
em razão de que “não existem documentos, indícios ou provas nas Forças Armadas ou
em qualquer órgão do governo sobre eles.” A afirmativa é contundente, e deixaria
impotentes os parentes e amigos. Como o texto foi escrito em período democrático,
sua contundência se presta a serviço da continuidade dos interesses de silenciamento
dos setores conservadores da sociedade, que mantêm inacessíveis ou dispersos
arquivos e documentações com relação ao que ocorreu.
A perspectiva adotada pelo texto, apelando para o eufemismo e a insinuação,
estabelece contigüidade entre a negação contundente do presidente da república e as
condições do exercício de seu cargo. As observações referentes ao horário, ao
pagamento, às viagens, a Marília Gabriela e Andrade Vieira apontam para uma vida
política que privilegia o gozo. Está ausente a seriedade responsável esperada, em
relação à gravidade da dor envolvendo parentes e amigos dos desaparecidos.
A culminância do procedimento crítico ocorre com o aparecimento da primeira
pessoa do discurso, em seu encerramento. A crônica se desenvolve como arena para o
confronto entre segunda e primeira pessoa do discurso, entre o interlocutor e o
enunciador (conforme BAKHTIN: 1986). A polissemia do discurso ficcional permite que
esse pronome pessoal seja lido em identificação autoral e biográfica, como sendo de
fato Luís Fernando Veríssimo. Permite também, pelo poder semântico da dêixis, que
cada leitor específico se veja subitamente projetado no pronome 258. A sugestão
engenhosa é de que cada um de nós poderia assumir a posição de responsável pela
mudança da imagem do passado, pelo trabalho de busca dos desaparecidos.

3. Impasses
Esses dois textos têm em comum sua contrariedade ao autoritarismo. Ambos
cumprem com rigor a orientação especificada por Beatriz Sarlo, referente ao papel de
resistência da literatura. Em um ambiente social e intelectual conservador, Caio
Fernando Abreu e Luís Fernando Veríssimo escolheram enfrentar um campo difícil, a
reflexão sobre a experiência violenta do passado recente. Em ambos os casos, não
fizeram isso através da defesa de qualquer doutrina homogênea, mas valorizando
formalmente a ambigüidade, a tensão discursiva, a irredutibilidade a uma verdade
absoluta. Trata‐se de uma oposição formal às estratégias de dominação dos discursos
repressivos259.
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Sendo ambos textos curtos em prosa, foram produzidos com complexidade
formal, distantes das rotinas estruturais ordenadas, constantes na tradição literária
brasileira. No caso de Abreu, um importante fator de complexidade é a tragicidade.
A abordagem trágica é congruente com uma percepção negativa do Brasil, e
com uma elaboração da narrativa a partir do ponto de vista de um sujeito que, vítima
do colapso resultante da violência extrema e da repressão disciplinar, não consegue
atribuir sentido à própria existência.
Uma percepção trágica levaria a perceber a vivência do passado como impasse
que não pode ser solucionado (LESKY:1971). Nesse caso, estaríamos distantes da
tragédia clássica, em que o confronto entre deuses e homens levaria à percepção da
finitude da vida terrena, e as ações de “caráter elevado” levariam o espectador à
catarse (ARISTÓTELES: 1987, 205). Diferentemente, estaríamos aqui diante de uma
configuração trágica sem transcendência, em que os embates se dão entre os próprios
homens . Tragédia de homens desencantados, sem deuses e sem grandezas (VECCHI:
2003). A protagonista do conto se move no desencanto, tendo enfrentado a angústia
de não poder sustentar seu idealismo quanto à capacidade de resistência.
A escolha de uma abordagem para configurar esteticamente os temas
referentes à ditadura militar brasileira estabelece prioridades articuladas com um
ponto de vista. A própria concepção de configuração estética define possibilidades
para o entendimento do que aconteceu no passado histórico.
No caso de Veríssimo, aparece o cômico. Poderia uma mesma matéria histórica
suscitar o olhar trágico e a piada? É possível compatibilizar humor e genocídio?
Questões como essas se impõem para a crítica literária.
O humor de Veríssimo é empregado intensamente na crítica do cinismo. Essa
crítica se volta, em um primeiro momento, contra os manipuladores do passado, e
depois, contra o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eufemismo e ironia se
tornam instrumentos de provocação. A mescla de estilos, integrando o sério e o
cômico, é conduzida em enfoque melancólico. É um humor com tremor de dentes,
umedecido por espuma de raiva, espesso pela funda indignação que o motiva.
A escolha pelo humor implica em um grande perigo, o risco de redução da
gravidade do assunto, com o desrespeito ao sofrimento das vítimas e de seus
próximos. A crônica não escapa desse risco, e o humor é tanto sua estratégia de
batalha como seu constrangimento.
Uma hipótese interpretativa que pode se voltar para ambos os casos consiste
em recorrer à categoria do sinistro. A ambigüidade do sinistro se encontra,
fundamentalmente, na associação entre o familiar e o estranho. O impacto traumático
da ditadura militar se desdobra nos dois textos com essa ambigüidade. Há um
componente familiar, pelo fato de que são evocadas experiências com as quais as
vozes de enunciação se articulam diretamente; há, porém, um distanciamento. Em Os
sobreviventes, há incertezas quanto a como atribuir sentido ao que foi vivido pela
protagonista. Em Lixo, existe uma relação de confronto com as lacunas do passado,
cujo entendimento não está ao alcance imediato. Os dois textos colocam em cena uma
vivência que não está compreendida ou superada. O caráter individual das vozes de
enunciação sustenta, metonimicamente, uma referência contextual à memória
coletiva, que desconhece em vasta medida a si mesma. Freud associou a dificuldade
cultural de lidar com os mortos à emergência do sinistro na literatura. É o
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impedimento da percepção, sugerido pelos olhos feridos, o emblema radical da
presença do sinistro (FREUD: 1996).
A idéia de um passado que tem traços familiares e estranhos tem sua expressão
precisa nas imagens do colapso da experiência do tempo. Sem tempo linear, não há
como narrar uma estória com linearidade. A narrativa perde sua função explicativa,
garantida pelas referências de causa e efeito, e assume um movimento interrogativo,
voltado para indeterminações. A protagonista de Os sobreviventes, participante da
resistência, lamenta que “as noites não terminavam nunca.” É um conto sobre uma
História ainda não contada. Sobre vozes não enunciadas.
Na crônica Lixo é formulada em escala hiperbólica a sujeição do passado à
manipulação, relativizando critérios de verdade, ao mesmo tempo que aponta para,
em meio ao mundo da distorção, a convicção de uma experiência que busca sua forma
justa, na expectativa de resgate dos desaparecidos. Daí a necessidade de compor a
crônica como arena, como espaço de luta de morte, desafio entre o escritor e o
presidente, entre a literatura e o poder.
Os dois textos, cada um a seu modo, indicam um descompasso entre as
condições disponíveis para atribuir sentido ao que ocorreu e as necessidades de quem
foi atingido. Esse descompasso constitui um mal‐estar quanto ao conhecimento, à
idéia de verdade, à razão que embasa conceitos e percepções, recuando à posição
para a qual, nos termos de Jeanne‐Marie Gagnebin, “nunca deixará de existir a esfera
obscura da matéria (...), a ambigüidade dos pensamentos e das falas” (GAGNEBIN:
2001m, 360), lugar da falha constitutiva, da impossibilidade de confiar nas instituições
e nos discursos oficiais, em que o sinistro de Freud encontra o choque estudado por
Walter Benjamin.
A conjunção de fragmentação narrativa, elementos sinistros e tragicidade
afasta o conto de Abreu da tradição da representação. Não se trata de um reflexo
realidade, mas de uma prosa sobressaltada, constituída por iluminações profanas, de
inspiração surrealista (BENJAMIN: 1985), momentos de conhecimento assistemáticos e
desestabilizadores.
A escolha por uma concepção tradicional de mimese 260 implica uma
organização formal do material a ser exposto. Ele deve estar unificado, articulado em
tempo e espaço, de modo a permitir sua integibilidade. Uma representação da
ditadura, no sentido mimético, pressupõe seu entendimento. Uma compreensão
realista da ditadura levaria ao reconhecimento de uma imagem delimitada e
compreendida. O leitor observaria na obra contornos de uma percepção cujos
fundamentos conhece.
Contrariamente, uma ruptura com a tradição mimética poderia privilegiar uma
estética voltada para o choque. Nesse caso, o objetivo não é que o leitor reconheça
um universo anteriormente conhecido, mas que ele faça um esforço no sentido de
relativizar seu conhecimento prévio, renunciar a seus pressupostos e encontrar na arte
um percurso inovador de reflexão sobre o assunto abordado.
Nesse sentido, os dois textos têm a relevância de acentuar as incertezas sobre o
que se passou, contribuindo com o esforço histórico de luta na política da memória.
Mais do que a crônica de Veríssimo, o conto de Abreu alcança excelência nessa
acentuação, chamando a atenção para o impacto da violência no corpo. A
negatividade da forma é composta como dor que impregna a pele e a carne.
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CEGUEIRA E LITERATURA

A regressão das massas, de que hoje se fala, nada mais é senão a incapacidade de
poder ouvir
o imediato com os próprios ouvidos, de poder tocar o intocado com as próprias mãos.
Adorno e Horkheimer, Dialética do esclarecimento
(...) quanto mais se desenvolve o mundo visual,
mais extenso também fica o mundo invisível.
Evgen Bavcar, A luz e o cego

Poucas obras de arte são tão assustadoras quanto O espelho cego, de Cildo
Meireles. O trabalho produzido em 1970 apresenta uma textura cinzenta, enquadrada
em uma moldura. Ao observar a peça, o espectador é confrontado com uma massa
que, de modo ambivalente, está entre a forma e o informe. Acostumados com a idéia
de que um espelho devolva nossa imagem tal como é, vivemos situação similar à do
protagonista do conto O espelho, de Guimarães Rosa. O que se apresenta é terrível, e
desafia a paciência contemplativa da visão. A obra não apenas sugere que o espelho
seja cego por ser incapaz de retribuir a imagem como esperado pela retina. É a própria
visão do espectador que, pela vivência do choque, se vê ameaçada por uma
contemplação que provoca tensão na estabilidade do olhar. O choque provocado pela
redução de uma imagem especular a pura ruína é muito intenso. O espectador, se
sustentar o olhar, se perguntará sobre os limites da própria percepção, limites que
estabelecem uma impossibilidade de deixar fluir a visão. O que está sendo visto, o que
pode ser visto? Mais ainda, o que pode ser visto sobre si mesmo? É a própria visão do
espectador que percebe seu limite, sua incapacidade de ver.
A obra aponta para uma forma de subjetividade que exige atenção.
Contrariando as heranças vindas do pensamento cartesiano e do e iluminismo,
encontramos aqui a projeção da imagem de um sujeito que não tem condições de
organizar a produção de conhecimento. Essa limitação faz com que se volte sobre si,
atingido pela própria incompreensão. É um sujeito que, descobrindo uma distância
entre sua auto‐imagem habitual e inesperadas imprecisões, está aquém de si mesmo.
Como imagem da impossibilidade de plenitude, a obra de Cildo Meireles
permite elaborar uma reflexão interpretativa sobre o Brasil. Através de uma mediação
adorniana, buscada na Dialética Negativa, podemos formular a hipótese de que nesta
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obra esteja configurado um impasse que se estende a uma imensa coletividade. Esse
impasse se definiria a partir da tentativa de ascensão de um ser humano precário à
condição de sujeito pleno, tentativa irrealizada, em que as contradições históricas são
referência contextual. Em um país cuja formação social é pautada por modernizações
conservadoras, seguindo a reflexão de Florestan Fernandes, a tecnologia se associa
com o monstruoso. Metonímia e metáfora, a obra de Meireles articula uma moldura,
produzida industrialmente, com a textura cinzenta cadavérica. O Brasil em que a obra
de Meireles surge é o país da ditadura opressora, que reifica e mata por princípio, mas
mais do que isso, é um espaço em que a modernização tecnológica serve de mortalha
para os cadáveres que se acumulam ruína sobre ruína.
Com imagens como a caverna de Platão e passagens da Bíblia, a tradição legou
uma enorme importância à visão, como meio de acesso ao conhecimento e à verdade.
Alfredo Bosi explicou as repercussões desse vínculo, em seu estudo sobre
fenomenologia do olhar. A tradição também se ocupou de uma associação entre a
ausência da percepção ótica convencional e a vivência de formas alternativas de
conhecimento, assunto de José Miguel Wisnik em seu ensaio Iluminações profanas. Se
por um lado a visão permitiria o acesso à verdade, por outro, sua ausência obriga a um
entendimento diferenciado das relações entre sujeito e objeto, tempo e espaço, corpo
e consciência.
No século XX, a partir das catástrofes das grandes guerras e do aumento da
desumanização na sociedade de massas, foi necessário reavaliar o papel do
conhecimento. Para isso contribuíram de modo decisivo as formulações de Adorno e
Horkheimer sobre a razão instrumental. O conhecimento não é compreendido por eles
como um bem em si mesmo, mas como recurso que pode ser empregado para as
finalidades mais diversas. O emprego da razão para fins destrutivos se tornou essencial
para a política.
Em teses de Adorno, disseminadas em livros como Mínima Moralia e Dialética
Negativa, encontramos várias formulações referentes à inviabilidade em manter os
padrões de ciência e conhecimento que impulsionaram a modernização tecnológica no
século XIX. Embora o positivismo e suas heranças ainda fascinem muitos, em Adorno
encontramos uma perplexidade inconformada, constantemente dedicada a desfazer
ilusões.
O espectador que se coloca, em uma exposição de arte, diante de O espelho
cego, é apresentado a uma linguagem que não se rende aos recursos convencionais da
tradição. A moldura retangular aponta para a exigência contemporânea de
enquadramento racional, geométrico. Essa moldura, adequada às necessidades
industriais, contorna a experiência do monstruoso. Semelhante às usadas em espelhos
nas casas de espectadores, a moldura aponta para a necessidade de acomodar a
experiência humana em enquadramentos técnicos, por mais que ela pareça estar
inconclusa, desarticulada, e pareça mesmo já estar morta, como massa de coloração
cinzenta, resíduo de algum rosto cuja forma não se configura.
Um ponto de convergência entre os alertas de Adorno e a obra de Cildo
Meireles é a renúncia a um saber totalizante, sintético, capaz de imprimir no sujeito
uma identidade definida. Como várias imagens da Mínima Moralia, a obra de Meireles
está aquém de uma condição humana íntegra, estável e centrada.
Seguindo a pista indicada por Meireles, podemos encontrar na cegueira uma
forma particularmente importante de expressão da tragicidade moderna. Em tempos
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de catástrofes e desumanização, artistas e escritores procuram formas que de algum
modo estejam ligadas a uma experiência fragmentária e delicada de constituição de
sujeito. Muitas vezes esta se apresenta como experiência inconclusa.
Na literatura brasileira, a cegueira interessou a alguns de nossos principais
autores. Estamos aqui muito distantes de Tirésias, o cego adivinho do mito de Édipo.
Em Tirésias, a cegueira estava acompanhada da possibilidade de ultrapassagem de
limites, com o conhecimento oracular. A literatura brasileira elaborou uma específica
estética da cegueira, da qual se aproximam escritores estrangeiros como Jorge Luis
Borges e José Saramago.
Em textos como Infância, São Marcos, Cegos e O cego de Ipanema, a cegueira
se associa ao impacto traumático e à problematização da autoconsciência e da
confiança na percepção. Em todos esses casos o risco de engano equivale a um
tormento ameaçador. Particularmente nas obras de Lara de Lemos e Paulo Mendes
Campos, em que a cegueira é ampliada, generalizada, estar cego é estar
continuamente em risco. Campos criou uma imagem forte nesse sentido, o cego que
cultivava um raciocínio geométrico, e com isso se preservava, até o momento em que
se embriagou, e perdeu, com suas referências de espaço, suas referências de si
mesmo.
Em Infância, de Graciliano Ramos, uma das vivências mais dolorosas do menino
narrador é atravessar um período temporário de cegueira. Exposto a violência e a
privações, o garoto encontra na falta de visão uma maneira abismal de interagir com o
mundo, estando exposto a agressões e vivências humilhantes.
No extraordinário conto São Marcos, Guimarães Rosa apresenta um homem
que coloca em dúvida a eficácia da feitiçaria, o valor do pensamento mágico que
embasa os critérios de verdade difundidos em sua comunidade, e acaba envolvido em
uma trama de vodu, em que, temporariamente, perde a visão dentro do mato. Sua
experiência é representada como uma espécie de descida aos infernos, de suspensão
de crenças, de problematização da confiabilidade em si mesmo e na própria auto‐
sustentação.
Em Clarice Lispector, a protagonista do conto Amor fica perturbada ao ver um
cego na rua. A figura de um cego mascando chicles abala a estabilidade da
personagem, que passa a ter o impulso de buscar uma relação diferenciada com o
espaço e consigo mesma, o que culmina em uma passagem pelo Jardim Botânico.
Poderíamos citar outros casos além desses. Vale registrar , embora o foco aqui
esteja centrado na literatura, que no Brasil foi feito recentemente um documentário
em longa metragem, dedicado ao assunto. O belo Janela da alma apresenta
depoimentos de várias figuras do país e do exterior com problemas de visão, da miopia
à cegueira. Em muitos desses depoimentos, estão articulados conhecimento e falta de
visão, indicando que as limitações perceptivas exigem atitudes específicas,
freqüentemente criativas. Vale a pena recuperar deste documentário pelo menos duas
figuras. O escritor José Saramago é responsável por Ensaio sobre a cegueira. Neste
relato, em que a perda de visão se apresenta como epidemia fora de controle, toda a
sustentação da ordem civilizatória é perdida. Com passagens catastróficas e estilo
fluente, a narrativa expõe cegos sendo vítimas de uma organização autoritária, que os
encarcera por não conseguir medicá‐los ou lidar com eles. O fotógrafo Evgen Bavcar,
consagrado em sua profissão, consolidou uma concepção de imagem que desarticula a
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percepção habitual dos objetos reorganizando a presença da luz. Ser cego não impediu
que construísse uma poética visual.
Fazendo ainda uma breve digressão, vale a pena lembrar um filme de Lars von
Trier, lançado com o título de Dancer in the dark. Trata‐se de um musical cuja
protagonista é uma mulher cega, que após ser roubada é tomada por criminosa e
condenada à morte. Desse filme vale lembrar sua abertura. O público de cinema é
exposto a uma vivência singular. Antes de as ações iniciarem, ouvimos uma
composição sinfônica, com solo de trompete, a dramática Overture de Bjork. A música
é linda, e enquanto ela é tocada, a tela apresenta apenas um fundo preto, nada mais.
São mais de quatro minutos em que o público permanece contemplando a tela vazia.
O ponto de vista do cego é recebido inesperadamente, com a ansiedade da esperança
de que apareçam nomes de produtores ou técnicos. Nada, apenas som, um trompete
grave.
É muito difícil tratar da cegueira dentro de uma reflexão teórica e estética. O
assunto é intenso e delicado, extremamente, e exige o maior cuidado. Ele pode ser
tratado em pelo menos dois aspectos. O primeiro é em uma abordagem mais indireta,
pensando a cegueira como metáfora. Nessa linha, tomando as referências da tradição,
a representação da cegueira é associada conotativamente aos limites do
conhecimento, à ilusão, à incerteza. O segundo, ainda mais delicado, consiste em
pensar a cegueira não como metáfora, mas como uma forma específica de experiência,
caracterizada pelo limite, pela exposição do ser humano à fronteira do inumano, da
incomunicabilidade, da impossibilidade de viver senão em uma condição trágica.
O trabalho de Cildo Meireles certamente demanda a segunda linha de
pensamento. A imagem que Meireles propõe ao espectador não é metáfora de uma
consciência restrita. Mais do que isso, ela instaura de imediato para o espectador a
própria experiência do limite. Olhamos para o espelho cego e o que vemos é
desarticulado, monstruoso, oscilante entre o inteligível e o inefável. Movemos o rosto
para o lado, para a parede, a rua, e o limite cognitivo e epistemológico se mantém.
Como dizia Benjamin dos experimentos do surrealismo, o cotidiano se torna
impenetrável. Tudo à nossa volta se apresenta como que contaminado pela mesma
monstruosidade, meio entendível meio estranha. A obra sustenta seu terror trágico da
inevitável naturalidade com que é olhada pela primeira vez.
Falar em uma perspectiva da cegueira parece ser apenas um paradoxo, mas é
algo que se estende a definir um princípio epistemológico. Temos falado, nos estudos
literários e estéticos, na fragilidade da condição humana no século XX, na era das
catástrofes, nas ambivalências da modernidade. Poucas imagens e experiências podem
ser tão contundentes na representação desses elementos como a cegueira.
Tentaremos comentar dois textos literários brasileiros contemporâneos que
tocam no assunto. Um poema de Lara de Lemos e uma crônica de Paulo Mendes
Campos merecem atenção. Neles, a cegueira não é apenas um tema, nem mesmo
apenas uma metáfora da restrição do conhecimento iluminista. A cegueira é
apresentada como uma perspectiva, como um modo de pensar específico.
O poema de Lara de Lemos, Cegos, remete fortemente à poética de Carlos
Drummond de Andrade em A rosa do povo. As ameaças que espreitam, o medo
cotidiano e a abordagem irônica do pão diário estão presentes na obra que Drummond
publicou em meio ao final da Segunda Guerra e do Estado Novo. Como o livro de
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Drummond, que respira a crítica do autoritarismo e da violência, a obra de Lara de
Lemos traz marcas do impacto da ditadura militar dos anos 70.

CEGOS

Há quanto tempo somos este tatear!
Emílio Moura

Caminhamos cegos.
Em extremo.
Apalpando o caminho
os sinais de trânsito
a superfície áspera, hostil
dos muros.
Há ameaças nos caibros
no câncer
nos andaimes
no ódio
nas ciladas
dos anúncios luminosos.
Prosseguimos cegos.
Um medo comum, denso
Ambíguo, cotidiano
é o pão nosso.
É o osso que roemos
no escuro.261

É um poema que se ocupa da desumanização: a cegueira não é apenas a
impossibilidade de ver, mas é uma condição a partir da qual não se consegue exercer a
humanidade. A estrofe final, com a imagem dos ossos no escuro, é a culminância
abjeta da decomposição em ruína do estatuto humano da voz. Ameaças e medos
cercam o sujeito lírico, de tal modo que em nenhum ponto é apontada qualquer
chance de libertação da inquietude.
Pelo contrário, a sucessão de verbos indica uma expectativa de continuidade: A
expressão “Caminhamos cegos.” é seguida na terceira estrofe por “Prosseguimos
cegos”. O prolongamento da caminhada inconclusa sem destino definido estabelece a
falta de horizontes alternativos.
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Chama a atenção no poema o segundo verso, “Em extremo”, indicando que
esta cegueira nada tem de parcial, transitória ou acomodada. No ambiente urbano,
com sinais de trânsito e anúncios luminosos, a caminhada dos cegos se faz sem outra
certeza do que ter medo.
Como expressão de um trauma coletivo, poema que, como diria Adorno,
elabora uma corrente subterrânea coletiva, contrária a um estado opressor agônico, o
poema está associado, como outros do livro Adaga lavrada, à memória dolorosa da
ditadura brasileira. O pensamento de resistência, apontando para o medo e a ameaça,
estabelece o caminhar prolongado como condição para os cegos. A imagem da
experiência de tensão constante, desamparo e insegurança é também uma base para
refletir sobre a vivência do período como sucessão de choques.
Na crônica de Paulo Mendes Campos, O cego de Ipanema, o personagem‐título
é acompanhado pelo narrador em uma série de episódios. Este narrador não se
restringe a relatar ações do cego, mas movimenta o foco narrativo de tal modo que,
em vários pontos, podemos depreender, por mediação do narrador, como seja o modo
de pensar do cego.
Na parte inicial, o cego é descrito como dotado de um pensamento
esquemático, capaz de se orientar sem apoio por senso geométrico. Diferentemente
dos outros, para os quais a realidade seria causa de constante perplexidade. O cego
entenderia o espaço como diagrama; os outros, como desvario. Curiosamente, Paulo
Mendes Campos elaborou uma imagem do cego como dotado de racionalidade, em
um mundo alheio a esta possibilidade.
Mais adiante, é elogiada a elegância do cego. O texto de Campos continua
insistindo numa insólita oposição entre o cego, com qualidades ordenadas e
estruturadas, e os outros, incapazes de se alinhar. Registra a tensão no ambiente à
volta, o lado ameaçador das ruas, indicando que o cego vive sob tensão, culminando
na provocação de um motorista, em sinal de inconformidade com o mundo à revelia.
No entanto, toda a descrição apresentada entra em choque com o parágrafo
final. O equilíbrio do cego é perdido.
E não me esqueço também de um domingo, quando ele saía
do boteco. Sol morno e pesado. Meu irmão cego estava
completamente bêbado. Encostava‐se à parede em um
equilíbrio improvável. Ao contrário de outros homens que se
embriagavam aos domingos, e cujo rosto fica irônico ou feroz,
ele mantinha uma expressão ostensiva de seriedade. A solidão
de um cego rodeava a cena e a comentava. Era uma agonia
magnífica. O cego de Ipanema representava naquele momento
todas as alegorias da noite escura da alma, que é a nossa vida
sobre a Terra. A poesia se servia dele para manifestar‐se aos
que passavam. Todos os cálculos do cego se desfaziam na
turbulência do álcool. Com esforço, despregava‐se da parede,
mas então já não encontrava o mundo. Tornava‐se um homem
trêmulo e desamparado como qualquer um de nós. A
agressividade que olhe empresta segurança desaparecera. A
cegueira não mais o iluminava com o seu sol opaco e furioso.
Naquele instante ele era só um pobre cego. Seu corpo gingava
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para um lado, para o outro, a bengala espetava o chão,
evitando a queda. Voltava assustado à certeza da parede, para
recomeçar momentos depois a tentativa desesperadora de
desprender‐se da embriaguez e da Terra, que é um globo cego
girando no caos.262
A embriaguez, que a literatura tantas vezes associou à melancolia, acaba com a
pequena ordem obtida com esforço pelo cego. Qualquer senso de estrutura ou
diagrama é perdido. Com a embriaguez, tudo se torna arriscado e inquietante.
Declama o narrador “Era uma agonia magnífica”, em um ambíguo êxtase por ter
finalmente sido perdido o eixo que mantinha o cego senhor de si. Agora, inteiramente
desamparado pelo mundo e por si, “representava naquele momento todas as
alegorias da noite escura da alma, que é a nossa vida sobre a Terra. ”. A cegueira que,
antes sol opaco, servia como fundamento, agora é apenas miséria.
A generalização proposta por Paulo Mendes Campos é desnorteante. O
narrador compara nossa vida, a experiência da humanidade, com a noite escura da
alma. A história como ruína se apresenta de modo convergente com o movimento
físico do planeta, “globo cego girando no caos”. Seja pela história ou pela natureza, é
em desamparo e incerteza que a crônica nos situa.
O poema de Lara de Lemos e a crônica de Paulo Mendes Campos apontam para
um mesmo problema fundamental. Em ambos os casos, a cegueira, rodeada por
ameaças e incertezas, caracteriza um desamparo. De modo ambíguo, esse desamparo
não impede que se saiba das ameaças à volta, e nem que se prossiga caminhando. A
entrega aos ossos e a redução à miséria da embriaguez indicam uma fragilidade
extrema.
Nos dois textos, os sujeitos vivem sob constante ameaça, em descompasso com
a realidade externa, sendo impossível, em termos epistemológicos, ao sujeito dominar
o objeto, ou mesmo caracterizá‐lo devidamente. Em Campos, isso vale tanto para o
cego, como para o narrador que com ele se identifica pela “noite escura da alma”. E
em ambos os casos, o emprego de marcas pessoais de plural (“Caminhamos”, “nossa
vida”) sugere a articulação das vozes literárias com campos de enunciação coletivos.
Em que medida a sociabilidade no Brasil admite de fato uma condição humana
que ultrapasse o espaço desumano da reificação, da violência e da mercadoria? A
expectativa de um Brasil burguês moderno só se cumpre dentro de um quadro de
contradições. Em seu ensaio O sujeito e a norma, Gerd Bornheim propõe, de modo
sintético, uma série de categorias que corresponderiam às condições de
estabelecimento da concepção moderna de individualidade. Essas categorias podem
servir para definir as condições de constituição de um indivíduo considerado apto para
a sociabilidade moderna, dentro do projeto político burguês, pautado na economia
capitalista moderna.
De maneira esquemática, essas categorias são assim indicadas: a autonomia,
entendida como condição de determinação da experiência do cogito através da razão;
a valorização do trabalho, entendido como práxis afirmativa, como forma de inserção
do indivíduo no sistema do capital; a propriedade privada, considerando no caso que a
prioridade entre as finalidades das ações individuais não é, na modernidade, o
interesse comunitário ou o desígnio divino, mas a posse individual; o capitalismo, em
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que o dinheiro, mais do que um meio para trocas, torna‐se um fim em si mesmo, e é
considerado a base da autonomia individual; o conhecimento, em sua concepção
moderna, em que o objeto é constituído pelo sujeito do processo e por seus
interesses configurado; a liberdade, entendida como como abertura para escolhas
autônomas.
Levando em conta esses parâmetros como referência, podemos observar que
encontramos na literatura brasileira textos que não configuram uma individualidade
plenamente constituída, dentro do projeto de modernidade burguesa associado ao
avanço do capitalismo no século XX. Nesse sentido, existe uma sintonia importante,
um vínculo profundo entre a configuração de obras e a experiência da maioria dos
brasileiros. Grande parte da população, em um sistema desigual, sustentado por
políticas conservadoras, permanece em condições de vida aquém dos padrões de
cidadania minimamente necessários para a sua subsistência Pensando nesse
horizonte, o Brasil pode ser considerado um país em que as possibilidades de formação
identitária e constituição subjetiva permanecem aquém das condições necessárias
para o estabelecimento de uma individualidade plena no contexto moderno.
Na literatura brasileira, encontramos imagens que remetem a essa condição
precária, esse estar aquém de uma constituição de sujeito plena, de uma
autoconsciência, de uma capacidade de definir com precisão como pensar e como
sentir a experiência. A matéria histórica motiva a elaboração, por parte da produção
cultural, de reflexões, formando imagens e conceitos que, em pauta agônica e
antagônica, ajudam a perceber como esse sujeito, aquém de si, lida com sua
experiência de limite. Isso ajuda a entender como a sociedade brasileira, em sua
experiência contraditória, sustenta o problema ontológico da dificuldade de
empreender a constituição do sujeito pleno, no padrão dominante da experiência
mundial, o capitalismo de base burguesa.
É preciso, para essa tarefa estética e epistemológica, para enfrentar o limite, o
estar aquém, criar recursos que acompanhem a complexidade da matéria histórica.
Importam para isso campos imagéticos que ultrapassem o realismo documental, pois
este geralmente se apóia em uma perspectiva (seja de um narrador, ou de um sujeito
lírico) que se apresenta como capaz de compreender, organizar e expor a experiência
que apresenta. A necessidade estética em pauta se refere à possibilidade de entender
o cotidiano como impenetrável, e o impenetrável como cotidiano. As camadas de
memória coletiva dos traumas históricos brasileiros são marcadas pelo impacto de
séculos de violência e desumanização. É preciso ter um ponto de vista efetivamente
exilado, para percebê‐las para além da superfície. A cegueira é configurada pela
literatura como uma forma de exílio, um exílio do sujeito sobre si mesmo, que deve
seguir andando apesar do senso de limite.
A situação do Brasil no século XX é em tal grau complexa, que a possibilidade
de sondar seus movimentos tem maiores chances de produtividade se o artista for às
profundezas. E nestas surgem as marcas das ruínas, de catástrofes, massacres, da
violência constitutiva, experiência dolorosa de um país em que a história é traumática.
As idéias de Renato Janine Ribeiro sobre nossos traumas sociais e as de Karl Erik
Scholhammer referentes ao papel da violência na sociedade reforçam essa perspectiva
de avaliação.
Seguindo um raciocínio de Sven Kramer, procuramos construções lingüísticas,
campos imagéticos que possam nos aproximar desse solo arruinado, desse sujeito
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exposto à aniquilação. Entre eles, teve uma presença forte na literatura brasileira do
século XX a cegueira. Em um país que tem enorme dificuldade de elaborar uma
autoconsciência, é oportuna essa presença. Configura‐se um modo de pensar em que
é anulada, por princípio, a sustentação do olhar. A percepção é reduzida a um limite,
em que o resto de consciência não desaparece e, melancolicamente, luta por uma
afirmação nunca conseguida.
Em termos históricos específicos, os textos de Lemos e Campos elaboram uma
pauta de reflexão sobre o impacto traumático da desumanização no Brasil, em meio
aos projetos autoritários de formação social. Pulsam nos textos vozes caladas, sujeitos
que nunca puderam conduzir suas próprias trajetórias pelas ameaças na rua.
Desamparados “como qualquer um de nós”.
Em termos mais amplos, os textos estão articulados com as contradições do
processo de modernidade agônica no Brasil. Em tempos de discursos progressistas,
textos como esses centram o foco na dificuldade de sustentação de projetos coletivos
afirmativos, considerando os impasses que contornam as ações individuais.

VIOLÊNCIA E LITERATURA: NOTAS SOBRE DALTON TREVISAN E RUBEM FONSECA

A compreensão da importância da presença da violência em nossa formação
social levou Karl Erik Schollhammer a enunciar que no país “a violência aparece como
constitutiva da cultura nacional, como elemento ‘fundador’” (SCHOLLHAMMER: 2000,
236‐7). Embora aqui não haja espaço suficiente para situar a amplitude da
problemática das relações entre cultura e violência no Brasil, é o caso de sinalizar
como, em alguns de nossos escritores, o problema é colocado de maneira inquietante,
sinalizando sua complexidade.
Tomemos dois contos escritos por autores consagrados da literatura brasileira
contemporânea, Dalton Trevisan e Rubem Fonseca, como referenciais para pensar a
problemática das relações entre a violência e a sociedade brasileira, com o fim de
discutir, de modo mais geral, a relevância desse tema para os estudos literários.
Escolhemos os contos Um túmulo para chorar, de 1983, de Dalton Trevisan
(TREVISAN: 1998), e Passeio noturno, de 1973, de Rubem Fonseca (FONSECA: 1974),
por guardarem alguns pontos em comum. Nos dois contos, as narrativas são
apresentadas por narradores‐protagonistas masculinos, que têm um vínculo forte com
a unidade familiar. E em ambos os casos, os narradores são responsáveis por atos de
violência.
Em Um túmulo para chorar, ao longo do relato, o narrador sugere que sua
esposa, Maria, é capaz de traí‐lo. A hipótese abala profundamente a segurança do
personagem, que elabora um profundo ressentimento. A esposa gostava de “se pintar
e se enfeitar”, e “queria sair de minissaia”. São narradas cenas de manifestações de
desprezo ao protagonista por parte dela, que se dirige ao marido como “vagabundo”.
Como o ponto de vista é conduzido pelo marido, é pelas suas reações aos atos
de Maria que se delineiam nuances significativas da construção da personagem
feminina, como a vaidade e a autonomia de pensamento. Em certo ponto, Maria
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expulsa o marido de casa. Ao fazê‐lo, afirma de fato estar traindo o marido. Após uma
reação decepcionada – “Não fale assim, amor” – o marido passa a agir.
Um arrocho de goela e, alcançando na mesa a chave de
fenda, arrastei‐a para o banheiro. Tapei a boca e golpeei até
cansar o braço. Ela ficou no chão toda ensangüentada – a vida
se foi com a água suja pelo ralo da pia.
Chorando, peguei os meninos pela mão. Sentadinhos na
cama, a tudo assistiam bem quietos.
O conto termina com o marido “caído numa valeta”, embriagado. O assassinato
da esposa não trouxe um resultado prático positivo, ficando marcada a fragilidade do
marido criminoso, levado pateticamente à ruína emocional.
Em Passeio noturno, os três primeiros parágrafos apresentam um universo
familiar bem ordenado, em que são vislumbradas marcas de uma rotina burocratizada:
“Meu filho me pediu dinheiro quando estávamos no cafezinho, minha filha me pediu
dinheiro na hora do licor. Minha mulher nada me pediu, nós tínhamos conta bancária
conjunta”.
No parágrafo seguinte, surge a iniciativa de uma “volta de carro” que,
conforme a reação da esposa, era realizada pelo marido constantemente, “todas as
noites”. Como ele prevê, ela não aceita o convite.
Depois de procurar uma rua que não fosse muito movimentada, concentrado
no percurso do veículo, o narrador observa o ambiente, procurando encontrar alguém.
Enxerga uma mulher. Contempla o seu andar, suas roupas, e a paisagem em torno.
Após a contemplação, age do seguinte modo.
Apaguei as luzes do carro e acelerei. Ela só percebeu que
eu ia para cima dela quando ouviu o som da borracha dos
pneus batendo no meio‐fio. Peguei a mulher acima dos joelhos,
bem no meio das duas pernas, um pouco mais sobre a
esquerda, um golpe perfeito, ouvi o barulho do impacto
partindo os dois ossões, dei uma guinada rápida para a
esquerda, passei como um foguete rente a uma das árvores e
deslizei com os pneus cantando, de volta para o asfalto. Motor
bom, o meu, ia de zero a cem quilômetros em onze segundos.
Ainda deu para ver que o corpo todo desengonçado da mulher
havia ido parar, colorido de vermelho, em cima de um muro,
desses baixinhos de casa de subúrbio.

Já em casa, certo de não ter marcas no automóvel, encontra a família vendo
televisão, e anuncia que vai dormir, recompondo circularmente a experiência cotidiana
anunciada no início do relato.
Chama a atenção em ambos os contos, guardadas as diferenças, a dificuldade
de atribuir uma motivação clara aos atos violentos. No conto de Dalton Trevisan, o
assassinato surge como reação à provocação da esposa, quando esta expulsa o marido
de casa. No entanto, o escritor é cuidadoso ao construir o perfil do personagem de
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modo a ressaltar sua ansiedade, sua vulnerabilidade, sua insegurança perante os
possíveis rivais na disputa por Maria. Nada, até a cena transcrita, faz supor que o
narrador tenha uma postura agressiva, e ainda mais, que seja capaz de matar. O fato
de que a ação ocorre em frente às crianças marca uma frieza, uma falta de embaraço,
que contradiz inteiramente o percurso traçado anteriormente. O exemplo é coerente
com a descrição geral de Alfredo Bosi dos contos de Trevisan. Para o crítico, neles cada
detalhe se mostra “um índice do extremo desamparo e da extrema crueldade que rege
os destinos do homem sem nome na cidade moderna” (BOSI: s.d., 17).
Se quiséssemos supor que o assassinato foi uma vingança à traição, exposta por
Maria, a motivação seria então algo como uma honra patriarcal, uma base de virilidade
intolerante à situação. Ocorre que o narrador está longe de qualquer estereótipo de
homem dominador. Pelo contrário, ele “perdoava na esperança que mudasse”,
tolerava todas as dificuldades de convivência. Percebia a si mesmo como perseguido
por ela.
No caso de Rubem Fonseca, o problema é mais complexo. O assassinato tem
como vítima uma mulher desconhecida, passante casual, que pela coincidência de
cruzar o mesmo espaço, é eleita como alvo. A rotina descrita no início e no final,
sugerindo tédio e frieza no cotidiano, contrasta com a intensidade emocional vivida
pelo protagonista ao realizar o atropelamento. O caráter clandestino do ato, feito em
ambiente escuro, sem testemunhas, sem deixar marcas, está associado à ausência de
expectativa de punição. O narrador vai dormir, em sua casa. A motivação para o
assassinato, no caso, independe do alvo. É o ato de matar, em si mesmo, que satisfaz
um desejo.
Bosi caracteriza a ficção de Fonseca como “narrativa brutalista” (BOSI: s.d., 18),
em consonância com Benjamin Abdala, que descreve as personagens do autor comoi
“condicionadas pela violência” em um ambiente em que “não há espaço para o
humanismo” (ABDALA: 1994, 76). No tempo em que Rubem Fonseca escreveu o conto
aqui examinado, o autoritarismo militar empregava sistematicamente a violência como
instrumento de controle social por parte do Estado. De acordo com Schollhammer, o
estilo de Fonseca é “enxuto, direto, comunicativo” (SCHOLLHAMMER: 2000, 243).
Examinando um conjunto de autores brasileiros contemporâneos, fazendo referências
a Trevisan e Fonseca, em sua interpretação, o crítico desenvolve o seguinte argumento
a respeito da produção ficcional : “Era como se esses autores afirmassem que a
realidade social é violenta e autodestrutiva em conseqüência de uma violência maior
do próprio sistema” (Idem, 244).
Nada nesses contos indica que a violência possa ser considerada resultado de
problemas econômicos, como o crescimento da pobreza ou o desemprego. Não
encontramos neles sinais de que esteja na ausência de formação culta a raiz do
problema. Não vemos os personagens agirem por insegurança social ou desorientação
juvenil. Em suma, a violência que aparece nesses textos é constituída para aquém do
universo de referências expostas pelo sociólogo entrevistado.
Os narradores assassinos vivem em universos estáveis, sem sinais explícitos de
miséria econômica, perturbação social ou conexão com organizações criminais. Nesses
universos, em que as aparências firmam a impressão de familiaridade com padrões
tradicionais associados a valores burgueses, os assassinos surgem de modo
inquietante. Especificamente em casos como os dos contos examinados, as causas que
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explicariam o surgimento da violência, esperadas pelas expectativas de conforto de
nosso raciocínio lógico, não estão fornecidas de maneira imediata e satisfatória.
No caso de Trevisan, se tentamos enquadrar o comportamento do narrador em
uma tradição masculina autoritária e violenta, concernente ao patriarcado brasileiro,
temos de resguardar a inversão de forças e poderes, que confere a Maria, no conto, a
atribuição decisória. Quando o narrador resolve matar, não é como um macho
honrado que faz isso, em coerência com uma postura de dominação, mas como um
sujeito vulnerável e inseguro que explode de súbito. Sua situação no desfecho, com
uma imagem degradada, medíocre, profundamente melancólica, acentua a fragilidade
que vinha expondo desde o início do relato.
Em Passeio noturno, o problema da motivação é desenvolvido como enigma em
ausência, com relação ao qual o leitor deve problematizar sua perspectiva. Por que
matar daquela forma? O vácuo de ligações pessoais e afetivas entre o assassino e seu
alvo, o caráter aleatório da definição de quem vai morrer, e a clandestinidade impune
caracterizam a ação violenta como centrada em si mesma. O prazer associado ao ato
de matar, sugerido como interesse que motiva um costume regular, ao mesmo tempo
que banaliza a morte, eleva a violência à condição de forma de afirmação subjetiva, de
exercício de manipulação destrutiva do outro.
IMAGENS DA TORTURA: FICÇÃO E AUTORITARISMO EM RENATO TAPAJÓS

Penetro no interior da morte.
Carlos Drummond de Andrade, Morte no avião

Dentro das discussões estéticas ocorridas no Romantismo, uma das posições
mais influentes foi a de Friedrich Schelling, em seu livro As relações entre as artes
figurativas e a natureza. Entre seus argumentos, está apresentada a idéia de que as
obras de arte têm um papel importante, na afirmação de valores positivos. De acordo
com o livro, na experiência humana são encontrados o bem e o mal, o verdadeiro e o
falso, o certo e o errado. Tendo em conta premissas teológicas cristãs, Schelling
entende que as obras devam representar a capacidade de os valores positivos
prevalecerem sobre os negativos. Sua proposta é fundamental para a sustentação do
princípio de que a idealização se associa diretamente com as condições constitutivas
do belo.
Como mostrou Hugo Friedrich, no século XIX, escritores adotam recursos e
estratégias de composição que podem ser descritas apenas com categorias negativas,
afastando o princípio da idealização, bem como a percepção da unidade da obra de
arte como uma forma orgânica e coesa. A leitura do livro de Schelling permite formular
questões fundamentais sobre a literatura do século XX. Alguns escritores, com
heranças da tradição, ainda se dedicam a uma produção pautada pela idealização. Por
outro lado, encontramos obras em que, de diferentes maneiras, é operada uma
ruptura com essa tradição.
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O século XX foi caracterizado por Eric Hobsbawm como era dos extremos, em
referência à sucessão de episódios violentos e catastróficos ocorridos. Theodor Adorno
se dedicou, em textos como A Educação após Auschwitz e Mínima Moralia, a avaliar
como devem ser repensadas as categorias da tradição para o entendimento da
experiência humana, a partir de catástrofes como os massacres no século XX. Em
Dialética negativa, sustentou a expectativa de elaborar novas categorias de
pensamento, pela necessidade de rever as conexões entre experiência histórica e
concepções filosóficas de conhecimento.
Dentro desse contexto, é importante atentar para o que ocorre nos campos da
Estética e da Teoria da Literatura. Os acontecimentos do século XX colocaram em
questão o fundamento mais básico da posição de Schelling – a possibilidade de definir
condições de fruição do belo, em que os elementos negativos da experiência sejam
suprimidos ou minimizados. Longe de valores estéticos absolutos, diversos escritores
ingressaram em campos reflexivos tensos, em que o emprego da palavra e as
condições de expressão estão articulados, direta ou indiretamente, com o impacto das
transformações históricas. Adorno, em Mínima Moralia e Dialética Negativa,
apresenta formulações que nos afastam das concepções de sujeito clássicas, de
herança cartesiana ou iluminista. Em Lírica e sociedade, Adorno aprofunda com
detalhamento a ruptura com a caracterização do sujeito lírico da Estética de Hegel,
firmada em condições de expressão da subjetividade articuladas com uma arquitetura
conceitual sustentada pela noção de totalidade. Destituído dessas condições, o sujeito
lírico caracterizado por Adorno é reificado e conflitivo, e a linguagem poética deve
ultrapassar os limites lingüísticos e ideológicos das relações cotidianas de opressão e
dominação social.
Márcio Seligmann‐Silva mostrou a importância, para compreender a produção
cultural contemporânea, da noção de abjeto. Na tradição, vários pensadores
formularam concepções de sublime. Entre as formas de entender o termo, está a
ultrapassagem de um limite, um confronto com objetos cuja grandeza não pode ser
assimilada de imediato pelos sentidos. O abjeto estaria em um pólo oposto. Ele
manifestaria uma forma primária de recalque originário, uma fronteira anterior à
constituição do Eu, um não‐sentido opressor.
De acordo com Seligmann‐Silva, enquanto o sublime lida com o inominável e o
sem‐limite no campo espiritual, o abjeto, por sua vez, remete ao corpo. A forma
privilegiada de manifestação do abjeto seria o cadáver. Ainda segundo o autor, após a
Segunda Guerra Mundial, teria sido fortalecida uma “cultura do abjeto”, em que as
artes procuram atingir esse campo remoto e informe, de um Não‐eu prévio à
constituição do sujeito, através, por exemplo, da imagem do corpo exposto ao trauma.
Na literatura brasileira, uma das questões reflexivas mais difíceis, para a
elaboração de perspectivas críticas, se refere especificamente a obras em que
encontramos manifestações que podemos caracterizar, de acordo com os termos de
Seligmann‐Silva, como pertencentes a uma “cultura do abjeto”. Se seguíssemos a
tradição de Schelling, estaríamos, com propriedade, dedicados a voltar nossos
interesses para textos como a Canção do exílio, de Gonçalves Dias, em que a
idealização impera, e os elementos escolhidos para representar o Brasil são
enfaticamente positivos, com a ausência notória de referências a problemas sociais ou
conflitos humanos. No século XX encontramos obras que dão continuidade a essa
herança.
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A atenção se volta aqui, no entanto, para outra linha de leitura. Em vez de
procurar obras que idealizam o Brasil, damos atenção àquelas em que o inominável e o
sem‐limite não nos elevam, mas ao contrário, nos levam a encarar os fundamentos da
experiência humana, prévios às condições de constituição plena de um sujeito. Não
caberia, no caso, pensar apenas abstratamente em uma cultura do abjeto no Brasil.
Seria necessário, para o esforço interpretativo, o trabalho de contextualização, em que
as condições concretas de produção e recepção das obras estão articuladas com os
elementos textuais.
Um dos períodos mais difíceis para a sociedade brasileira, no século XX, foi a
Ditadura Militar, em que a política autoritária estabeleceu estratégias de avaliação e
controle das condições de produção cultural. Dentro desse período, alguns autores
procuraram enfrentar o desafio da expressão, refletindo sobre a violência do contexto,
em suas contradições. No interior desse quadro, um aspecto é particularmente
decisivo: a prática da tortura.
De acordo com Federico Allodi, a tortura pode ser definida como “the willful
and deliberate inflection of pain and suffering by a person or persons for the purposes
of obtaining information, coercing the will of the victim, or other purposes. Torture, as
a means of punishment or coercing a person’ s will, has been used from time
immemorial. “ (ALLODI: 1994: 2001). Para os psicanalistas Maren e Marcelo Viñar, que
atuaram junto a vítimas de tortura no Uruguai, o objetivo da tortura pode ser definido
como “provocar a explosão das estruturas arcaicas constitutivas do sujeito, isto é,
destruir a articulação primária entre o corpo e a linguagem” (VIÑAR & VIÑAR: 1992,
73).
A abordagem dos autores tem afinidade com a de Hélio Pellegrino, exposta no
livro Brasil: nunca mais. Para Pellegrino, “a tortura busca, à custa do sofrimento
corporal insustentável, introduzir uma cunha que leve à cisão entre o corpo e a mente.
E, mais do que isto: ela procura, a todo preço, semear a discórdia e a guerra entre o
corpo e a mente. (...) O projeto da tortura implica numa negação total – e totalitária –
da pessoa, enquanto ser encarnado. (...) o discurso que ela busca, através da
intimidação e da violência, é a palavra aviltada de um sujeito que, nas mãos do
torturador, se transforma em objeto” (PELLEGRINO, apud ARNS, 1996: 282).
O fato de a tortura consistir em imposição de sofrimento ao corpo deve ser
considerado, nos dias atuais, na perspectiva de que, no século XX, ocorreram
transformações importantes em termos de uma política do corpo. Giovanni Berlinguer,
historiando esse processo, chama a atenção para o fato de que, no século XIX, havia
um mercado de corpos, dentro do sistema da escravidão. Os corpos dos escravos eram
freqüentemente submetidos à violência e à mutilação. Na contemporaneidade, as
relações entre corpo, política e mercado ganharam outras especificidades. Permanece,
no entanto, como polêmica, a definição sobre quem tem o poder de dominar, explorar
ou eliminar o corpo do outro, e por quê tem esse poder. Para o autor, o princípio da
“recusa de considerar o corpo humano como objeto de propriedade” é essencial como
fundamento de socialização (BERLINGUER: 1993, 182).
Foi prática corrente durante a Ditadura o emprego da tortura, como parte do
sistema de ações de repressão do Estado. Algumas obras literárias se dedicaram a
abordar o assunto. Trabalhos de pesquisa de Regina Dalcastagnè, Nancy Baden,
Malcolm Silverman e Renato Franco descrevem e interpretam obras desse período. Na
década de 80, após o início da transição para a abertura política, escritores lidaram
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com o problema da memória coletiva dos tempos ditatoriais, incluindo referências ao
problema da tortura. Em um trabalho anterior, com o título Escritas da tortura,
tentamos mostrar como a literatura tentou se aproximar, com o emprego de recursos
formais, da experiência de sobreviventes da tortura, e mais especificamente, da
linguagem e das dificuldades de expressão desses sobreviventes, em razão do impacto
do trauma vivido.
Procurando levar adiante essa reflexão, temos de colocar, em termos teóricos,
a dificuldade conceitual de lidar com a avaliação de textos literários brasileiros que se
ocupam da tortura. Deve ser ressaltado que, para o leitor acostumado a considerar a
Canção do exílio como obra‐prima exemplar da literatura brasileira, será necessário
fazer um deslocamento de perspectiva, para aceitar a legitimidade e importância
desses textos. Isso quer dizer, em termos conceituais, que é necessário abrir mão das
premissas de Schelling, segundo as quais a arte é um campo da expressão da beleza,
ou da superação dos elementos negativos da realidade, através da idealização.
No século XX, na Teoria Estética de Adorno, encontramos condições de
elaborar uma perspectiva diferenciada. O pensador alemão chama a atenção para a
tensão interna presente em obras de arte, e propõe que essa tensão “é significativa na
relação com a tensão externa” (ADORNO: 1988, 16). Os problemas estéticos estariam
diretamente ligados a problemas referentes ao contexto, às condições de produção. É
estabelecido um fundamento histórico e concreto, e não idealista, na sustentação das
formulações conceituais.
Importa questionar como estabelecer critérios de valor estético e de definição
do belo em tempos sombrios, no século XX. Em Crítica cultural e sociedade, Theodor
Adorno expôs que “escrever um poema após Auschwitz é um ato bárbaro” (ADORNO:
1998, 26). A afirmação se refere ao estatuto da produção poética em um contexto que
não abarca mais condições viáveis para o estado contemplativo, intrinsecamente
associado à poesia lírica em vários autores fundamentais para a tradição do gênero. Na
era dos extremos, há necessidade de um estado de permanente alerta, em que as
condições de integração no relacionamento social foram abaladas e, em muitos casos,
aniquiladas pela guerra, pela mercantilização e pelo aumento das intervenções
violentas dos Estados na vida social. Permitir‐se a contemplação passiva após
Auschwitz significa, em certa medida, naturalizar o horror vivido, esquecê‐lo ou
trivializá‐lo. A banalização dos atos desumanos praticados nos campos de
concentração, associada à política do esquecimento exercida em diversos segmentos
da educação e da produção cultural, é a legitimação necessária para que eles se
repitam constantemente.
É possível traçar um fio condutor que exponha a constante presença de imagens
de violência, agressões, opressão, preconceitos, e violação da ética e dos direitos
humanos, em autores brasileiros. A literatura brasileira do século XX é fértil nesse
campo, e os resultados tiveram qualidades diferenciadas. Quando atingem um nível
profundo e delicadamente imponderável da experiência brasileira, os textos caem
freqüentemente em representações marcadas por ambivalências, paradoxos,
estruturas dualistas que não conseguem forjar uma síntese harmoniosa. É o caso do
Grande sertão: veredas, obra de nosso cânone atravessada por cenas de barbárie, em
que “tudo é e não é”, em que as incertezas se potenciam com o tempo. É necessário
pensar, no caso brasileiro, em suas especificidades, o impacto traumático de nossa
violência constitutiva. Com Karl Scholhammer e Renato Janine Ribeiro, encontramos a
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necessidade de pensar o impacto traumático dessa violência em nossa formação social
e na produção cultural. Seguindo uma expressão de Márcio Seligmann‐Silva, temos de
pensar em que medida nossa história se configura como trauma.
Entendendo o contexto da Ditadura Militar como um ambiente que configura
“tensão externa”, para utilizar a categoria de Adorno, é possível procurar em obras
escritas dentro desse contexto tensões internas, marcas do impacto traumático da
violência do sistema. Essa procura, porém, não se faz sem enormes dificuldades. Um
caso chama a atenção. Trata‐se de um livro indicado por Regina Dalcastagnè, como
uma obra que inclui “considerações sobre a guerrilha e chocantes descrições de
tortura” . De acordo com a autora, é imprescindível examinar o livro sociologicamente,
como articulado com “uma experiência de opressão e censura” (DALCASTAGNÈ: 1996,
48). O livro foi escrito por Renato Tapajós em 1977 e tem como título Em câmara
lenta.
O texto chamou a atenção de Malcolm Silverman e foi examinado por Nancy
Baden. Assim o descreve a pesquisadora: “ The reader learns that the unnamed
woman referred to in the text is a fellow guerrilla with whom the narrator becomes
emotionally involved and who subsequently dies at the hands of the police. The events
surrounding her captivity give the novel its title. (…) Tapajós was imprisoned for a
month because the book related his past as a militant and was judged to be an
“instrument of revolutionary conflict” by Erasmo Dias, head of São Paulo’ s security
forces. Dias considered the book to be particularly dangerous because it mentioned
guerrilla activities in Amazônia, a covert operation that the Brazilian government had
not yet admitted to publicity” (BADEN: 1999, 109‐110). A autora aponta que o livro
traz uma série de referências a episódios políticos decisivos, como o AI‐5, e nomes
importantes da política de esquerda no Brasil.
Dando continuidade às idéias de Scholhammer, nessa obra a violência não é
apenas um tema, mas um fundamento constitutivo. Isso quer dizer que, se não
houvesse um grau intenso de conflito social dentro do horizonte das condições de
produção, essa obra não receberia a construção formal que recebeu. Pensando com
Adorno, há uma necessidade estética na composição formal do texto, que encontra
nas tensões do contexto seu fundamento e seu horizonte crítico de interlocução.
Será transcrito a seguir um fragmento do livro. Esse trecho foi ressaltado por
sua caracterização chocante por Regina Dalcastagnè, em seu livro O espaço da dor. Ele
é apresentado a poucas páginas do final do romance.

(...) Cercaram‐na e caíram sobre ela, acertando socos em seu
rosto, pontapés em suas costas, tentando segura‐la. Ela se
debateu com violência, mas uma forte coronhada em sua nuca
a fez tontear. Um policial segurou‐a firmemente, enquanto
outro fechava as algemas em seus pulsos delicados. Puxaram‐
na pelas algemas: ela caiu ao chão e foi arrastada, rasgando a
roupa e a pele macia de encontro às pedras do terreno.
Levaram‐na até a perua, que estacionou perto com os freios
rangendo pela brusca parada. Jogaram‐na no banco traseiro e
dois policiais sentaram‐se, um de cada lado dela; enquanto a
perua arrancava em velocidade, a sirena aberta lançando seu
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gemido de terror pelas ruas sonolentas. Enquanto a perua
rompia o silêncio da madrugada, intimidando os que a viam
passar, os policiais em seu interior espancavam a prisioneira,
gritando‐lhe as obscenidades mais sujas de que se conseguiam
lembrar. Enquanto um dava‐lhe uma cotovelada nos rins, o
outro a atingia com um cassetete no rosto. Um terceiro,
debruçando‐se do banco da frente para trás, batia com a
coronha do revólver nas mãos atadas pelas algemas. Os dedos
estalaram, os ossos se rompendo com o impacto. No rosto, o
sangue começava a brotar do nariz e do canto dos lábios. Mas
ela não gritou, nem mesmo gemeu. Apenas levantou a cabeça,
os olhos abertos, os maxilares apertados numa expressão muda
de decisão e de dor. A perua entrou, por fim, em um portão e
freiou em seguida. Os policais retiraram a prisioneira e
empurraram‐na para a entrada de um pequeno prédio. Ela
cambaleava e continuava a ser espancada a cada passo. Seus
olhos já se toldavam com o sangue que começava a escorrer de
um ferimento na testa. Um empurrão mais violento a 1ançou
dentro de uma sala intensamente iluminada, onde havia um
cavalete de madeira e uma cadeira de espaladar reto e onde
outros policiais já' a esperavam. Ela ficou de pé no meio dos
policiais: um deles retirou‐lhe as algemas, enquanto outro
perguntava seu nome. Ela nada disse. Olhava para ele com um
olhar duro e feroz. Mandaram‐na tirar a roupa e ela não se
moveu. Dois policiais pularam sobre ela, agarrando‐lhe a blusa,
mas ela se contorceu, escapando. Um deles acertou um soco
em sua boca, os outros fecharam o círculo, batendo e
rasgando‐lhe a roupa. Ela tentava se defender, atingindo um ou
outro agressor, mas eles a lançaram no chão, já nua e com o
corpo coberto de marcas e respingos de sangue. O canto de
seus lábios estava rasgado e o ferimento ia ate' o queixo. Eles a
seguravam no chão pelos braços e pernas, um deles pisava em
seu estômago e outro em seu pescoço sufocando‐a. O que a
pisava no estômago perguntou‐lhe novamente o nome. 0 outro
retirou o pe' do pescoço para que ela pudesse responder, mas
ela nada falou. Nem gemeu. Apenas seus olhos briiharam de
ódio e desafio. O policial apertou‐lhe o estômago com o pe',
enquanto outro chutou‐lhe a cabeça, atingindo‐a na têmpora.
Sua cabeça balançou, mas quando ela voltou a olhar para cima,
seu olhar não havia mudado. O policial enfurecido sacou o
revólver e apontou para ela, ameaçando atirar se continuasse
calada. Ela continuou e ele atirou em seu braço. Ela
estremeceu quando a bala rompeu o osso pouco abaixo do
cotovelo. Com um esforço, continuava calada. Eles puxaram‐na
pelo braço quebrado, obrigando‐a a sentar‐se. Amarram‐lhe os
pulsos e os tornozelos, espancando‐a e obrigando‐a a encolher
as pernas. Passaram a vara cilíndrica do pau‐de‐arara entre
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seus braços e a curva interna dos joelhos e a levantaram, para
pendurá‐la no cavalete. Quando a levantaram e o peso do
corpo distendeu o braço quebrado, ela deu um grito de dor, um
urro animal, prolongado, gutural, desmedidamente forte. Foi o
único som que emitiu durante todo o tempo. Procurava
contrair o braço sadio, para evitar que o peso repousasse sobre
o outro, enquanto eles amarravam os terminais de vários
magnetos em suas mãos, pés, seios, vagina e no ferimento do
braço. Os choques incessantes faziam seu corpo tremer e se
contrair, atravessavam‐na como milhares de punhais e a dor
era tanta que ela só tinha uma consciência muito tênue do que
acontecia. Os policiais continuavam a bater‐lhe no rosto, no
estômago, no pescoço e nas costas, gritando palavrões
entremeados por perguntas e ela ja' não poderia responder
nada mesmo que quisesse. E não queria: o último lampejo de
vontade que ainda havia nela era a decisão de não falar, de não
emitir nenhum som. Os choques aumentaram de intensidade, a
pele ja' se queimava onde os terminais estavam presos. Sua
cabeça caiu para trás e ela perdeu a consciência. Nem os
sacolejões provocados pelas descargas no corpo inanimado
fizeram‐na abrir os olhos. Furiosos, os policiais tiraram‐na do
pau‐de‐arara, jogaram‐na ao chão. Um deles enfiou na cabeça
dela a coroa‐de‐cristo: um anel de metal com parafusos que o
faziam diminuir de diâmetro. Eles esperaram que ela voltasse a
si e disseram‐lhe que se não começasse a falar, iria morrer
lentamente. Ela nada disse e seus olhos ja' estavam baços. O
policial começou a apertar os parafusos e a dor atravessou,
uma dor que dominou tudo, apagou tudo e latejou sozinha em
todo o universo como uma imensa bola de fogo. Ele continuou
a apertar os parafusos e um dos olhos dela saltou para fora da
órbita devido à pressão no crânio. Quando os ossos do crânio
estalaram e afundaram, ela já havia perdido a consciência,
deslizando para a morte com o cérebro esmagado lentamente.
(...) (TAPAJÓS: 1977, 169‐172)

Antes de qualquer observação, é necessário registrar que é muito difícil
examinar um texto como esse com procedimentos convencionais da crítica literária,
pois o impacto e o choque impedem uma fruição fluente. Alguns recursos analíticos a
que estamos habituados parecem precários ou inócuos, diante do caráter extremo dos
problemas colocados por essa ficção. Qualquer tentativa de investigação, diante desse
texto, inevitavelmente enfrenta o senso de suas próprias limitações.
Iniciemos a aproximação tentando identificar a respeito de quem
pretendemos falar. No fragmento, todos os personagens envolvidos são apresentados
sem indicação de nomes próprios. A prisioneira, que em cenas anteriores havia sido
caracterizada como atuante em guerrilha, não recebe identificação. Ao longo do
romance, encontramos passagens em que o narrador emite enunciados em primeira
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pessoa, sendo caracterizado como um personagem masculino envolvido afetivamente
com a prisioneira. Porém, neste fragmento, prevalece o discurso em terceira pessoa.
Embora o narrador seja capaz de detalhar suas observações, ele não está participando
diretamente das ações. Ele não é levado no carro junto com a prisioneira. No
parágrafo seguinte à passagem transcrita, ele manifesta dolorosamente sua relação
com o conhecimento do que ocorreu, e sua vontade de reagir, que o conduz às ações
do desfecho.
Centrando a atenção na passagem transcrita, podemos listar as referências aos
atos agressivos por parte dos policiais, ao longo do percurso que inicia na captura,
passa pelo interior do carro, e culmina na sala de tortura. A lista inclui socos no rosto,
pontapés nas costas, coronhada na nuca, cotovelada nos rins, cassetete no rosto,
coronhada nas mãos, empurrão, desnudamento forçado, soco na boca, pisada e
aperto no estômago, pisada no pescoço, chute na cabeça, tiro de revólver no braço,
colocação da mulher no pau‐de‐arara, colocação de magnetos para emissão de
choques nas mãos, nos pés, nos seios, na vagina e no braço ferido pelo tiro, batidas no
rosto, no estômago, no pescoço, nas costas, empurrão para que a moça caísse no
chão, colocação da coroa‐de‐cristo e esmagamento do cérebro. Há indicações de
sangramento em partes do corpo, queimaduras, e também do deslocamento de um
olho. Além da agressão física, há referências à agressão verbal, com palavrões e
obscenidades.
Em contraste com a persistência dos policiais na atitude agressiva, por parte da
prisioneira, é mantida uma postura de resistência, configurada como uma recusa a
responder, um silêncio que resulta de esforço. O narrador chama a atenção, após o
tiro no braço, na passagem referente ao pau‐de‐arara, que naquele momento “ela deu
um grito de dor, um urro animal, prolongado, gutural, desmedidamente forte. Foi o
único som que emitiu durante todo o tempo.” Esse único som, adjetivado como
“desmedidamente forte” , indica a fragilidade da moça diante da intensidade da dor. A
resistência política, configurada como recusa em responder as perguntas dos policiais,
é articulada com a resistência física, ao esforço de não permitir, pela entrega à dor,
que a fala surja. A fala, na sessão de tortura, traz o risco, evitado pela moça, de
estabelecer uma interlocução com os policiais. A conduta da moça, desde o início da
cena, recusa essa interlocução.
O narrador, diferentemente dos policiais, olha para a moça com percepção
afetiva. As expressões “pulsos delicados” e “pele macia” indicam que, para o narrador,
a moça desperta uma ternura afetiva, um olhar sensível, que ressalta sua condição
propriamente humana. Os atos dos policiais, diversamente, ao marcarem sua postura
com relação ao sofrimento da moça, reduzem‐na a uma posição reificada, mantendo‐a
à disposição de seus interesses, como objeto de dominação. O narrador caracteriza os
policiais, na sessão de tortura, como “furiosos”.
Há um movimento, dentro da passagem, que elabora um aprofundamento na
caracterização da personagem feminina. Considerando que ela não tem condição de
expressão verbal, pela determinação em se manter em silêncio, seu “último lampejo
de vontade”, o narrador encontra no corpo da moça um sinal expressivo: os olhos. Em
diferentes momentos os olhos indicam o estado da personagem, aquilo que pela
própria voz não pode ser expresso. O narrador chama a atenção para os “olhos
abertos” que, com o espancamento, “se toldavam com o sangue que começava a
escorrer de um ferimento na testa”. Ainda revoltada, a moça lançava sobre o policial
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“um olhar duro e feroz”. Essa dureza implica uma firmeza, que a sessão de tortura
procurará decompor. Mais adiante, sendo atacada no chão, “seus olhos briiharam de
ódio e desafio” e, antes do tiro, “seu olhar não havia mudado”. Até este ponto, os
olhos abertos da prisioneira representam sua persistência, sua convicção no silêncio.
Porém, quando chega o momento da coroa‐de‐cristo, “seus olhos ja' estavam baços”,
indicando a fragilização física pela intensidade da dor a que fora exposta. A
culminância do processo de degradação aparece quando “um dos olhos dela saltou
para fora da órbita devido à pressão no crânio“. Na seqüência de imagens, iniciada
com o olhar duro e feroz, esse deslocamento físico do olho antecede a morte.
Os olhos ocupam um papel metonímico, como representação do corpo. A
prisioneira resiste até o ponto em que fisicamente pode suportar a dor. A
transformação dos olhos, de duros em baços, de baços em efetivamente desalinhados,
indica o gradativo avanço da intensidade do sofrimento do corpo torturado. Além
disso, os olhos estão associados à postura política da prisioneira. Enquanto duros,
ferozes, brilhantes de ódio e desafio, indicam a preservação das convicções políticas.
De acordo com a cena, a moça não cedeu diante dos policiais, não se entregou à
interlocução. Quando seus olhos ficam baços, e um deles salta para fora, isso não
significa de maneira nenhuma a entrega concessiva da moça diante dos policiais. A
degradação dos olhos corresponde à exposição do corpo a uma situação extrema de
dor e à aproximação da morte. A convicção pelo silêncio se prolonga, com a renúncia a
responder aos policiais, até o estágio de aniquilamento. Com o esmagamento do
cérebro, ocorre o “deslizamento para a morte”, em que o silêncio, rompido apenas por
um único urro animal, renunciando ao uso de qualquer palavra, se cristaliza no
cadáver.
Dentro da passagem, um ponto chama a atenção. Quando a coroa‐de‐cristo é
colocada, o narrador diz: “O policial começou a apertar os parafusos e a dor
atravessou, uma dor que dominou tudo, apagou tudo e latejou sozinha em todo o
universo como uma imensa bola de fogo.” Nesse momento, para descrever a dor, o
narrador assume uma perspectiva que remete ao ponto de vista da própria moça. É ela
que sente a dor da maneira descrita. Como explica Adorno, em Posição do narrador no
romance contemporâneo, trata‐se de um movimento de variação da distância estética,
que conduz o leitor à necessidade de pensar as condições de constituição do ponto de
vista. Esse recurso, cabe dizer, em razão da interiorização de recursos
cinematográficos, como sugere o título do romance, é constantemente adotado por
Tapajós ao longo do livro.
Há dois momentos na passagem em que a linguagem metafórica é empregada
com concisão e propriedade. O primeiro é o percurso do veículo, em que “(...) a perua
arrancava em velocidade, a sirena aberta lançando seu gemido de terror pelas ruas
sonolentas. Enquanto a perua rompia o silêncio da madrugada (...)”. Além de atribuir o
traço de terror ao som da sirene, caracterizando negativamente o veículo policial, o
narrador enuncia que a perua “rompia o silêncio da madrugada”. Em uma cadeia
conotativa, podemos observar o silêncio da madrugada, em que a população
intimidada assiste à passagem do carro, silêncio do ambiente em torno, silêncio do
contexto, da população, e vinculá‐lo ao silêncio da prisioneira, determinação de
resistência perante a violência policial. A opressão que intimida a população que vê o
carro passar está associada à agressividade a que a prisioneira é exposta. Em ambos os
casos, trata‐se de silêncio perante violência oficial, a serviço do Estado. É possível
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observar uma analogia. A perua “rompia o silêncio” da madrugada. Os policiais
realizam práticas no sentido de romper outro silêncio – o da prisioneira. No entanto,
se no primeiro caso o terror do veículo consegue intimidar a população, no segundo a
violência policial não chega a resultar na intimidação da prisioneira, e menos ainda na
sua entrega à interlocução com os agressores.
O segundo consiste na descrição da dor extrema, como dor “que dominou
tudo, apagou tudo e latejou sozinha em todo o universo como uma imensa bola de
fogo”. A frase emprega termos ligados à noção de totalidade – “tudo” (duas vezes) e
“todo” – e à de enormidade – “imensa”, em acordo com os “milhares de punhais“ da
sessão de choques. Esses termos atribuem à dor traços daquilo que Márcio Seligmann‐
Silva caracteriza como o “sem‐limite”. Em uma situação de elevação espiritual, esse
excesso inapreensível constituiria uma experiência do sublime. Não é o que ocorre
aqui. Pelo contrário, as imagens apontam para um recuo, causado pela dor, a uma
situação prévia à constituição e delimitação do sujeito. Sujeito e universo se conectam
e se confundem, perdendo a definição do espaço de referência do Eu. A imagem de
que a dor “apagou tudo”, como uma obscuridade plena, estado de indistinção em que
não é mais possível delimitar sujeito e objeto, corresponde a um inominável, a um
“Não‐eu”, numa palavra, ao abjeto. A imagem final da passagem consolida o teor
abjeto da narração da tortura, com a presença física do cadáver.
Um dos desafios colocados pelo texto de Renato Tapajós para a crítica literária
e a teoria da literatura é a dificuldade de estabelecer categorias adequadas para lidar
com elementos como esses. Estamos distantes da concepção de belo formulada por
Schelling, em que elementos positivos prevalecem sobre os negativos. Estamos longe
também das proposições de Hegel sobre a narrativa, bem como das concepções
tradicionais do sublime.
Seguindo idéias de Márcio Seligmann‐Silva, Karl Scholhammer e Renato Janine
Ribeiro, podemos esboçar uma hipótese de encaminhamento de leitura. Se
entendemos que a violência tem um papel constitutivo na formação social brasileira, e
pelo menos em parte de sua produção cultural; se aceitamos a premissa de que a
sociedade brasileira viveu traumas constitutivos, ainda não superados; e se
reconhecemos a possibilidade de que, em um ambiente marcado pelo trauma, seja
constituída uma cultura do abjeto, podemos elaborar um questionamento específico.
O texto traz elementos inquietantes, tensões internas, em termos formais.
Podem ser apontadas, por exemplo, a tensão entre o comportamento da prisioneira,
caracterizado pela postura de resistência, e o comportamento dos policiais,
caracterizado pela postura de ataque; a tensão criada pela variação da distância
estética do narrador, ora aproximado afetivamente da prisioneira, ora capaz de
descrever os episódios de violência com linguagem rigorosa e em tom brutal; a tensão
gradativamente criada pelas mudanças no modo de representação dos olhos da moça.
Podem ser verificados outros fatores, como a escolha formal de Tapajós por um fluxo
narrativo sem segmentação de parágrafos, que obriga à exposição continuada a uma
sucessão de episódios violentos. Além disso, o fato de que os personagens não são
nomeados cria uma dificuldade de percepção, uma exigência de leitura atenta, para
situar os agentes das ações através de termos como pronomes, “ela”, “eles”, ou “o
outro”, ou ainda “o policial”. Visualmente, a narração deixa lacunas de percepção das
cenas, inclusive com relação aos períodos de passagem de tempo, que obrigam o leitor
a organizar o encadeamento.
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Em termos formais, possivelmente um dos aspectos mais importantes é o fato
de que a narração ocorre em terceira pessoa. Esse aspecto está ligado às dificuldades
de caracterizar uma literatura de testemunho na América Latina. A prisioneira não
nomeada não ganha, no romance, a possibilidade de contar sua própria estória. Ela
não tem como dar o seu testemunho, o seu depoimento, dependendo da voz do
narrador para ter sua estória exposta. Trata‐se de uma duplicação do silêncio. Além de
procurar manter o silêncio como resistência durante a tortura, por estar morta, a
prisioneira se torna voz silenciada.
Como explica Allodi, embora tenha sido feito um esforço desde o século XIX
para discutir o emprego da tortura, e após a Segunda Guerra Mundial, com a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tenha sido formalmente condenada, a
tortura continua sendo empregada em dezenas de países, a serviço do Estado,
especialmente em regimes totalitários. No Brasil, o autoritarismo militar seguiu essa
tendência. Em livro recente, Elio Gaspari discutiu as contradições entre o discurso
oficial e as práticas de tortura no Brasil, durante a Ditadura Militar. Segundo o autor, a
tortura constituiu um instrumento do Estado. “Quando tortura e ditadura se juntam,
todos os cidadãos perdem uma parte de suas prerrogativas e, no porão, uma parte dos
cidadãos perde todas as garantias. Nesse processo a tortura assume a função de
derradeiro sinal de perigo, alterando a própria percepção da cidadania.” (GASPARI:
2002, 27).
Sendo a sociedade brasileira atingida por uma política autoritária agressiva,
que intimidava e disciplinava de acordo com os interesses do Estado, ela passou por
uma série de conflitos, fundados no desequilíbrio estrutural do conjunto, caracterizado
pelo estado de alerta constante, pela vulnerabilidade das relações de confiança e pela
repressão às forças dispostas ao enfrentamento. A sociedade brasileira estava em
tempo de homens partidos, de tambores silenciosos.
Na perspectiva da Teoria Estética de Adorno, um texto como esse, trazendo
tensões internas, pode ser articulado significativamente com tensões externas, com
elementos do contexto. Em uma sociedade atingida profundamente pela violência,
pela intimidação, em que as vozes de resistência são silenciadas, um texto como o de
Renato Tapajós cumpre uma função ao mesmo tempo estética e política. Ele elabora
uma representação dos conflitos sociais, sondados até o grau extremo e inominável da
conversão do sujeito em Não‐eu, do humano em cadáver. Nas tensões e nos limites
dessa representação, em especial no silêncio da prisioneira, interrompido apenas por
um urro animal, estão indicados campos de reflexão sobre as condições de vida, e sua
supressão, em tempos autoritários.

ESCRITAS DA TORTURA

“O procurador me perguntou se eu havia
sido torturado. Minha resposta foi o silêncio, enquanto nos olhávamos fixamente nos
olhos”
Rodolfo Konder
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Começo este texto resumindo uma idéia de um artigo de Renato Janine Ribeiro,
A dor e a injustiça. De acordo com Ribeiro, a sociedade brasileira viveu em sua
formação dois traumas fundamentais. O primeiro está associado ao impacto histórico
de séculos de exploração colonial, forjada de modo violento, dos momentos iniciais à
independência no início do século XIX. O segundo está vinculado à crueldade inerente
à escravidão, que sustentou o processo de formação do Estado Nacional, no período
imperial. Somos herdeiros, na perspectiva de Ribeiro, de duas experiências dolorosas,
de sujeição à agressão, de ausência de senso coletivo, de absoluta falta de
consideração com relação à maioria dos habitantes por parte das elites. Nossa
formação social é resultado de um processo intensamente truculento, cujas
conseqüências se fazem sentir até o presente, pois suas dores nunca foram
inteiramente superadas.
O texto de Ribeiro nos remete diretamente ao estudo de Márcio Seligmann‐
Silva A história como trauma, cujo centro de interesse está nas representações
literárias do Holocausto. Ao deixarmos de lado os paradigmas positivistas e a noção de
progresso evolutivo, e encararmos o processo histórico sob a perspectiva do trauma,
tomando a categoria originária da psicanálise, temos de rever nossas concepções
habituais de representação, memória e narração. Como explica o autor, ver a história
como trauma coloca em questão a própria possibilidade de elaborar uma
representação, pois o trauma é, por definição, algo que evitamos lembrar, evitamos
reencontrar, pelo grau intolerável de dor que a ele se associa.
Seligmann‐Silva mostra como na literatura referente ao Holocausto, é colocado
um problema fundamental, como representar aquilo que por definição é
irrepresentável. Como tornar racionalizada, verbalizada, articulada, uma experiência
que em si mesma está além de qualquer tolerância da consciência, sem reduzir seu
impacto, falseando sua especificidade, e sem generalizá‐la, eliminando a singularidade
que é essencial à sua estranheza.
Se da experiência do trauma for removida a estranheza, o risco é a trivialização,
a normalização daquilo que, pelo horror que constitui, não pode ser banalizado. O
holocausto não pode se tornar normal, o massacre sistemático não pode ser trivial, os
campos de concentração não podem se tornar eticamente aceitáveis. Como então
pode um escritor, ao mesmo tempo, impedir que os fatos sejam esquecidos, para
alertar as gerações seguintes, e evitar o enfrentamento da experiência terrível do
reencontro com o extremo da dor? Como conciliar o empenho da memória com a
resistência ao horror?
Explica Adorno na Teoria estética a respeito da poesia de Paul Celan, que a
expressão literária, diante da desumanização, se obriga a rever sua relação com a
linguagem. A poesia de Celan é de difícil compreensão, mas sua linguagem incomum é
essencial para que se toque no âmago da experiência histórica. A ruptura com as
convenções triviais da linguagem obriga a percepção a um caminho diferenciado de
conhecimento e formulação de idéias. Sem esse movimento para a diferenciação, a
literatura permaneceria empregando a linguagem trivial, incapaz de provocar o leitor a
avaliar a dimensão singular, estranha e terrível da experiência sugerida. A violência do
holocausto, por seu grau de impacto, por sua deliberada desumanização, por sua
inclinação para destituir a humanidade de suas referências de medida de sujeição à
auto‐destruição, perante a consciência racional, que em tudo procura causas e efeitos,
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relações lógicas entre as partes e o todo, deve necessariamente causar perplexidade.
Se não causar, é porque não é mais sentida como trauma coletivo.
Tomando a noção de história como trauma como exposta por Seligmann‐Silva
em sua reflexão sobre o holocausto, e a formulação de Ribeiro da impossibilidade de
superação de dois traumas constitutivos da formação da sociedade brasileira,
estabelecemos uma perspectiva para refletir sobre um problema delicado da história
brasileira recente – a disseminação da tortura. Considerando a complexidade do
assunto, cabe restringir o enfoque com cautela. Dentro de uma reflexão sobre a
tortura, pretendemos colocar o problema da relação entre memória, linguagem e
trauma, tendo como horizonte a seguinte dificuldade. No momento presente, no país,
são ampliadas as discussões sobre direitos humanos e se multiplicam os interesses na
formação de grupos de defesa de excluídos (cabe registrar que, enquanto escrevo,
está se realizando no Brasil, em Porto Alegre, o Fórum Social Mundial, integrando
muitos grupos ligados à defesa de direitos humanos, originários de vários países,
apesar de setores dominantes da indústria cultural menosprezarem o evento,
tratando‐o como inconseqüente ou ignorando‐o). Paradoxalmente, o debate político e
social tem dado mostras, ao longo dos anos 90, de um interesse de parte da população
pelo retorno de regimes autoritários, sob alegações referentes à falência da
democracia, considerada uma bagunça fora de controle. Entre os jovens que ocupam
as classes universitárias, os debates são às vezes ainda mais intensos, quando o
individualismo predominante cede à discussão de planos para o futuro do país.
Acompanhei em Porto Alegre um seminário sobre as forças do extremismo na
Europa e os incentivos ao neonazismo no Brasil. Em meio ao debate, um jovem culto
universitário tomou o microfone para dizer que o fato de hoje a Constituição Brasileira
considerar o racismo um crime é uma limitação da liberdade de expressão, e que se
surgisse no Brasil um partido político assumido como racista ou nazista deveríamos
respeitá‐lo como a qualquer outro. Enquanto isso, notícias vindas da Colômbia, país
vizinho vivendo hoje em tensão política extrema, vêm esparsas e raras, em meio aos
enormes espaços na mídia dedicados a times de futebol e à vida privada de
apresentadoras de televisão. A dificuldade de escrever sobre a tortura no Brasil está
em saber que entre os jovens que ocupam hoje classes universitárias não há nem
mesmo o consenso ético de que a tortura deva ser eliminada. Muitos não têm
interesse na tomada de posicionamento. Muitos cultivam um descaso que, em
perspectiva histórica, é potencialmente capaz de reforçar a desumanização. Conforme
a linha de pensamento de George Steiner, as universidades conseguem conviver lado a
lado com campos de concentração.
Como explica Karl Scholhammer, a violência teve em nossa formação social um
papel fundamental, constitutivo. Antonio Candido observou com ênfase, em Censura‐
violência, a sucessão de episódios sanguinolentos que compõe o que chamamos de
história do Brasil. Como nosso processo histórico é marcado pelos dois traumas
constitutivos, a violência exploratória colonial e a crueldade escravocrata, no Brasil os
regimes autoritários tiveram, no período republicano, facilidade de instalação e
permanência. As ditaduras latino‐americanas, incluindo a brasileira, conforme palavras
de Imaginando dictaduras, estudo de Tzvi Tal, neutralizaram movimentos populares,
através de “mecanismos de repressão, intimidação, cooptação e eliminação física da
oposição” (p. 258).
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A conservação de valores por parte das elites, estrategicamente articulada com
uma política educacional e cultural dedicada à preservação da desigualdade de
condições de acesso ao conhecimento, tem permitido que, mesmo em períodos
considerados democráticos, várias das grandes instituições legislativas, executivas,
educacionais, responsáveis pela saúde e pelos problemas sociais se comportem de
modo a manter a desigualdade e a hierarquia, cultivando ideologias autoritárias. Em
trabalhos de Simon Schwartzman, Emílio Dellasoppa, Paulo Sérgio Pinheiro, Oscar
Vilhena Vieira, José Antonio Segatto, Alba Zaluar, José Vicente Tavares e Cláudia Tirelli,
encontramos argumentos claros no sentido de que a violência e a política de
orientação autoritária são fenômenos caracterizados pela continuidade no Brasil.
Schwartzman, por exemplo, explica detalhadamente como as instituições políticas,
incluindo os partidos, têm sua história associada à ausência de um limite claro entre o
institucional e o pessoal, o público e o privado, herança dos períodos colonial e
imperial. Essa situação facilitou, no século XX, a vigência de orientações autoritárias,
tanto em regimes ditatoriais (Estado Novo e Ditadura Militar), como em períodos
considerados democráticos. Sem nunca ter adotado o totalitarismo em sentido estrito
(com partido único e controle absoluto da sociedade pelo Estado), o Brasil também
nunca teve, por outro lado, uma experiência plena de democracia, pois ideologias
autoritárias servem como referências de conduta social para grupos expressivos da
elite até hoje. Nessa linha, o livro Brasil: nunca mais, dedicado ao tema da tortura,
estabelece a conexão entre a herança colonial e escravista e os sistemas repressivos
do país no século XX, sugerindo uma linha de continuidade de violência (em sua p.18)
que ajuda a compreender as dimensões complexas do passado recente e do presente.
O livro de Paulo Sérgio Pinheiro Escritos Indignados, de 1984, é forte e contundente no
sentido de apontar a permanência do autoritarismo em tempos de aparente
democracia.
Nesse livro, Pinheiro aponta de modo brilhante para o vínculo estabelecido, no
Brasil, entre autoritarismo e violência. A eficiência da política autoritária depende de
sua administração da violência física, da instalação de terror e medo em classes
populares. Um dos capítulos do livro, publicado originalmente na Folha de São Paulo
em 1980, se intitula A tortura continua. Neste e em várias outras partes do livro,
Pinheiro demonstra a permanência da violência a serviço do Estado como realidade
cotidiana no Brasil. Levanta casos exemplares e questiona a posição da sociedade com
relação ao problema. A tortura teria o papel de método de ação policial, estando os
investigadores interessados na confissão de suspeitos a qualquer custo. De acordo
com Pinheiro, na ditadura do Estado Novo foram elaboradas técnicas rigorosas para a
tortura. A Ditadura Militar que se estendeu dos anos 60 ao início dos anos 80 teria
assimilado lições e aperfeiçoado estratégias. Segundo o autor, o Brasil estaria em um
grupo de países ainda insistentes no emprego da tortura, mesmo em tempos de
defesa de direitos humanos, ao lado do Haiti, do Irã e do Uruguai.
Outros trabalhos comprovam a continuidade da tortura em tempos tidos como
democráticos. Em texto de 1986, Tortura sempre, Paulo Sergio Pinheiro resume relatos
oriundos do sul do país e enfatiza que de modo geral as vítimas pertencem às classes
populares. Gilberto Dimenstein relata, entre outros casos, a tortura de 25 detentos da
Penintenciária de Rio Branco por policiais, em 1994. No Relatório Azul 1997, produzido
pela Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, são transcritas denúncias recentes
de tortura a prisioneiros em estabelecimento penal de Charqueadas.
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Como explicar a permanência e o crescimento da violência na sociedade
brasileira, considerando o passado histórico que temos? Como entender a aparente
baixa relevância social atribuída ao problema? Na perspectiva dada pelos sociólogos
mencionados – Pinheiro, Vieira, Dellasopa, Segatto – a resposta deve remeter à idéia
de uma continuidade do autoritarismo entre nós, cujo eixo de sustentação se
fundamenta no passado colonial e escravista. Como formação social, tornamos graus
intoleráveis de violência elementos toleráveis e mesmo rotineiros. De algum modo, é
necessário compreender, em termos de psicologia social, como esse paradoxo se
mantém firme e resistente às tentativas de mudança.
Uma pista pode ser dada pelo diálogo entre História e Literatura. No brilhante
livro The untimely present, Idelber Avelar sustenta a tese de que, nos períodos pós‐
ditatoriais, na América Latina, encontramos marcas de um doloroso trabalho de
superação das perdas (em termos freudianos, um movimento entre o luto e a
melancolia) que não chega, nas obras mais elaboradas, à consumação. Articulando
com os termos de Janine Ribeiro e Seligmann‐Silva, é como se nossa literatura
mostrasse que não conseguimos superar plenamente nossos traumas. Na perspectiva
psicanalítica, isso significa, necessariamente, uma problematização do modo de lidar
com a linguagem e da capacidade de representar a experiência. Algumas obras
incorporam em si (em termos adornianos) antagonismos não resolvidos do processo
histórico.
Alguns livros desenvolveram pesquisas de excelente nível sobre a problemática
da representação de regimes autoritários na literatura brasileira. Cabe citar o trabalho
de Regina Dalcastagné, O espaço da dor, que analisa as descrições de tortura em
Renato Tapajós e as figurações cifradas do autoritarismo em Josué Guimarães; a
consistente pesquisa de Nancy T. Baden, The muffled cries, que contextualiza
historicamente a interpretação de autores como Tapajós, Fernando Gabeira e Wander
Piroli, destacando na produção deste o incrível Interrogatório; o detalhado livro de
Malcolm Silverman, Protesto e o novo romance brasileiro, que avalia uma série de
romances, indicando em alguns casos a presença de estratégias inovadoras de
expressão com valor para a crítica política; a pesquisa de Renato Franco sobre Ivan
Ângelo, Itinerário político no romance pós‐64, incluindo reflexão sobre a tortura; e a
pesquisa de Henrique Manuel Ávila, Da urgência à aprendizagem, centrada nos anos
60. Em todos esses trabalhos encontramos, desenvolvida de diferentes modos, a idéia
de que o regime ditatorial no Brasil exigiu mudanças nas condições de produção
literária, incluindo renovações de linguagem e rupturas com valores tradicionais.
Dentre os recursos presentes na literatura do período para realizar a crítica
política esteve o descentramento do foco narrativo. Esse recurso remonta a James
Joyce e Virginia Woolf, e se tornou, nas mãos de escritores contemporâneos
brasileiros, uma forma de aproximação de conflitos da realidade histórica, abrindo
mão do realismo tradicional em sentido estrito, em que o narrador é onisciente e o
tempo é ordenado. Gostaria de chamar a atenção para um caso de um escritor,
especificamente, para formular o problema. Luís Fernando Veríssimo é conhecido
como cronista de humor, consagrado como autor cômico, e exatamente por isso os
estudos a respeito do autor deixaram de lado, muitas vezes, a dimensão séria e
decisiva que ocupa a crítica histórico‐política em parte de seus textos. Veríssimo
escreveu uma estória chamada O condomínio, publicada em Outras do analista de
Bagé, de 1984.
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O enredo da estória coloca no espaço de um mesmo condomínio dois homens.
Vizinhos, cada um tem um filho, e as crianças se tornam amigas. Quando João vê
Sérgio no seu prédio, imediatamente lembra. Foi o homem que o torturou durante a
ditadura militar. João entra em crise, quer ter certeza de que é o mesmo homem,
lembrar de seu codinome; conversa com a esposa, antes militante e agora dona de
casa. Ocorre uma reunião de condomínio, para tratar do problema dos riscos de
assalto. Sérgio vem à reunião e oferece o serviço de segurança de sua firma, para
trabalhar no prédio. João se assegura de que Sérgio é mesmo o seu torturador no
passado.
Após certo ponto de andamento das conversas, João se dirige a Sérgio falando
sobre o que sofreu no passado. Este, afinal, deixa claro que de fato é o torturador,
fazendo referência às razões pelas quais João foi solto. A conversa é curta e seca.
Outros personagens fazem comentários sobre os pobres, o medo dos ladrões, sendo
quase todos comentários elitistas. Um dos vizinhos defende o Esquadrão da morte.
Após a reunião, sem que os outros vizinhos tomassem consciência do que se passara
entre os dois, todos voltam para seus apartamentos. O texto termina mantendo a
dúvida de João quanto ao codinome de Sérgio, e indicando que as crianças
continuaram brincando juntas.
Escrito em linguagem coloquial, acessível ao leitor médio, o texto de Veríssimo
tem como marca a divisão do foco narrativo. Boa parte da narração é feita em terceira
pessoa, com distanciamento. Porém, certos fragmentos são destacados da margem e
redigidos em itálico. Esses fragmentos sugerem esforços de compreensão do passado,
e de interpretação do presente à luz do passado por parte de João. O fio condutor do
relato alterna a narração em terceira pessoa com reflexões puntuais, exigindo do leitor
um movimento constante de reflexão, capaz de articular, em montagem descontínua,
os fragmentos de passado e presente em um conjunto. Os elementos do texto,
entretanto, não chegam a estabelecer uma forma perfeita de entendimento.
Incertezas permanecem no final.
A ironia profunda do autor consiste em trabalhar com o limite tênue entre o
sombrio estranhamento do torturado que reconhece a figura terrível de seu
torturador, e a trivialidade de um vizinho que encontra o outro em reunião de
condomínio para tomar decisões comuns. Essa combinação inesperada do horror com
o banal, do passado com o presente, do inaceitável com a decisão em acordo, está
associada ao procedimento narrativo, que ambiguamente põe em movimento o olhar
do leitor, de um lado para outro. O intenso sofrimento de João, que surge em faíscas,
se mistura na trivialidade da reunião com o individualismo de seus vizinhos. O fato de
as crianças brincarem juntas indica que o presente, à revelia do passado, não é
controlado pelos valores interiorizados por João. Entre seu filho e o filho do torturador
não se estabelece tensão alguma.
O texto de Veríssimo é brilhante não apenas por exigir do leitor o movimento
reflexivo de articulação entre passado e presente, necessário para a consciência crítica
da complexidade da História, mas sobretudo por colocar em questão a pouca
relevância da memória de João em termos de influência na definição do modo de vida
de seu filho. Saber da tortura não retira o filho de João da convivência com o filho do
torturador. O conhecimento do passado não preserva ninguém, no presente, de se
expor, sem saber, à convivência com um torturador. Os diálogos entre os vários
vizinhos em torno de João e Sérgio ao longo da reunião estão em plena consonância
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com as teses dos sociólogos citados: a elite mantém interesses de orientação
autoritária, valoriza hierarquias, preconceitos, prega a exclusão em nome da
“segurança”, tal como faziam os piores líderes do Estado Novo.
A fragmentação da narração está associada à melancolia de João, à sua
dificuldade em lidar com o trauma da tortura. Esse dilema melancólico está ligado ao
ambiente pós‐ditatorial, em que a sociedade não consegue recompor perdas humanas,
como explica Idelber Avelar. Sua memória opera problematicamente, ele fica
perturbado, não lembra do codinome do torturador. Não consegue nem por um lado
chegar à compreensão plena do sentido dos acontecimentos, ou interferir de modo a
reagir ou reparar o dano, nem ignorar e cair na trivialidade. Entre os extremos, João
oscila e acompanha seu filho, ignorando tudo, conviver com o filho do torturador.
O texto ficcional de Luís Fernando Veríssimo, embora curto e deixando de lado
qualquer relato direto de cenas de tortura, consegue colocar em cena um elemento
cuja representação é muito delicada: o fato de que aqueles que se submetem à
tortura, como João, são atingidos por ela, com efeitos por tempo indeterminado,
talvez longo, talvez pela vida inteira, na própria base de seu relacionamento com a
realidade externa. João tem abaladas sua memória, sua autoconsciência e sua relação
com os outros, o que se evidencia a partir do momento, quando inicia a narrativa, que
afirma ter visto em seu prédio o homem que o torturou vários anos atrás. A
persistência vã em lembrar o codinome dele sinaliza a enorme dificuldade, alargada
pela insistência, de rever a cena dolorosa que nem João nem o leitor conseguem
vislumbrar, e que fica sugerida pelas indicações do impacto do trauma na conduta
tensa do protagonista.
Em seu brilhante livro Exílio e tortura, os psicanalistas Maren e Marcelo Viñar
apresentam relatos de pacientes torturados no Uruguai, e elaboram reflexões
conceituais sobre as dificuldades específicas desses pacientes. Fazem isso sem evitar
que apareçam em suas próprias análises marcas de preocupação e perplexidade diante
das causas históricas dos danos psíquicos que procuram tratar. O livro contém
descrições minuciosas de sessões de tortura. O estudo de casos leva os autores a
definir o objetivo da tortura como “provocar a explosão das estruturas arcaicas
constitutivas do sujeito, isto é, destruir a articulação primária entre o corpo e a
linguagem” (VIÑAR & VIÑAR, 73). Esse objetivo seria atingido em três etapas
temporais: a destruição dos valores e convicções do indivíduo; a desorganização da
relação do sujeito consigo mesmo e com o mundo; e por fim, a resolução desta
experiência limite (Idem, 45).
A abordagem dos autores converge com a de Hélio Pellegrino, exposta no livro
Brasil: nunca mais. Para Pellegrino, “a tortura busca, à custa do sofrimento corporal
insustentável, introduzir uma cunha que leve à cisão entre o corpo e a mente. E, mais
do que isto: ela procura, a todo preço, semear a discórdia e a guerra entre o corpo e a
mente. (...) O projeto da tortura implica numa negação total – e totalitária – da pessoa,
enquanto ser encarnado. (...) o discurso que ela busca, através da intimidação e da
violência, é a palavra aviltada de um sujeito que, nas mãos do torturador, se
transforma em objeto” (p.282).
Em um dos casos examinados em Exílio e tortura, após ser mantido semanas
sem comer, sem beber e em posição de pé, um rapaz tem seu comportamento
transformado. Tendo estado consciente, capaz de resistir à indução ideológica dos
agressores, ele vai aos poucos se transformando em razão da degradação corporal e da
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intolerabilidade da dor. Em certo ponto, o ponto extremo em que seus valores foram
atingidos e sua relação consigo mesmo foi inteiramente desorientada, o sujeito não se
reconhece mais como a si mesmo, mas como a um outro. E este outro, ao contrastar o
vazio de sentido do próprio corpo e a imagem composta do inimigo à sua frente, vê
neste a possibilidade de resgate de uma organização de sua constituição como sujeito.
Por isso, passa a dirigir‐se a si mesmo com um pensamento equivalente ao do
torturador. Essa inversão, caracterizada pelos autores como queda em um “buraco
sinistro” (idem, 47) e “cura monstruosa da catástrofe psicótica” (idem, 49), seria o
resultado esperado pelo torturador.
A estória do rapaz em causa, para os autores, não é fora do comum, mas
ordinária e exemplar. Por isso, acentuam a conexão direta entre o problema individual
colocado para o psicanalista e o problema social que atinge coletivamente a
população. A problematização da memória, que se torna campo de interesse no
tratamento do paciente, é vista pelos autores na dimensão histórica. O regime
autoritário problematiza a formação da memória social. Diferentemente das lideranças
autoritárias arcaicas, em que um homem conduzia de modo extremo seu povo para o
confronto de guerra com inimigos por razões arrogantes, a estratégia dos
autoritarismos latino‐americanos do século XX, de modo geral, tem sido utilizar a
ideologia da “segurança nacional”, tornando a figura do inimigo não necessariamente
um dado externo à realidade do país, mas sobretudo interno. O que mais preocupa,
nessa orientação ideológica, não é a violência do país vizinho, mas a violência potencial
do subversivo clandestino que mora na casa ao lado (idem, p.134). Os regimes
ditatoriais da América Latina, em várias situações, reforçaram a idéia de que a guerra
ocorre no interior do espaço social, e que todos devem estar em alerta. Essa paranóia
de fundamentos totalitários subverte, para a perspectiva psicanalítica, as condições
necessárias para o empreendimento da civilização.
Para que essa estratégia funcione, a degradação da memória social é um
elemento decisivo. A tensão entre linguagem e silêncio, entre o que falar e o que calar,
é uma das suas marcas. O cultivo do fascínio pelo horror, e a contemplação sem
estranheza da violência sobre o outro, também interessam. Os psicanalistas, no livro
Exílio e tortura, explicam que a grande dificuldade de obter informações de seus
pacientes está na quebra da relação harmônica entre linguagem, memória e corpo,
provocada pela tortura. A possibilidade de pensar de modo articulado passado e
presente fracassa, como se o passado estivesse potencialmente atualizado em todo o
presente, e ao mesmo tempo escapasse da possibilidade de referência abstrata, que
exige do sujeito um distanciamento reflexivo de sua própria experiência. Ele não
domina as condições necessárias para reger esse distanciamento sem se perder. Para
os autores, a tortura provoca uma ruptura da identidade que, em parte, é definitiva,
irreversível.
Nesse sentido, é espantoso comparar o modo como os responsáveis pelos
regimes autoritários descrevem a tortura, e como esta surge na voz das próprias
vítimas, e ainda na de seus parentes. Durante a Ditadura Militar recente no Brasil,
segundo o livro Brasil: nunca mais, a tortura foi considerada por seus defensores
“método científico”, sendo o Brasil modelo de “exportação tecnológica” (p.32‐3).
Como parte do sistema repressivo geral, a tortura era ensinada sistematicamente,
havendo inclusive escolha de cobaias para demonstrações didáticas (p.31).
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O livro é rico na exposição de dados referentes aos efeitos psicológicos da
tortura nas vítimas. Entre eles, dois efeitos se destacam – a problematização do uso da
linguagem e a vontade de suicidar‐se. O ponto comum a ambos os efeitos é a recusa
da possibilidade da volta, a resistência ao reencontro com a cena traumática. O livro
traz relatórios médicos sobre vítimas de tortura em que encontramos as seguintes
referências (cada trecho transcrito é proveniente de um relatório):
“(...) os médicos, inclusive, achavam que o interrogando não
estava em perfeito estado psíquico, falava sozinho, dizendo
palavras desconexas (...)” (p.216)
“(...) não raciocinando mais, inclusive, ao chegar numa cela
coletiva às 8 horas da noite, falando sem parar até as 3 da
manhã, emitindo palavras desconexas; (...) que atualmente
continua sendo vítima de alucinações, depressões, que há
momentos em que sente vontade de morrer, presa de
alucinações e sofrimentos psíquicos (...)” (p.217)
“Apresentou a seguir estado confusional agudo, desorientação
temporal, perda de senso de realidade e idéias de
autoextermínio. Tinha a impressão durante a noite, de que o
interrogatório a que foi submetida continuava sem cessar, não
conseguia distinguir o real do imaginário, não sabendo precisar
por quanto tempo permaneceu naquele estado” (p.217)

Entre os relatórios médicos e as falas das próprias vítimas, há diferenças
fundamentais. É no contraste entre diversas formas de discurso que conseguimos
obter maior visibilidade às conseqüências da tortura, e pensar os problemas referentes
às possibilidades de sua representação. Tomemos, por um lado, documentos
recuperados por Ayrton Baffa no livro Nos porões do SNI, em que está exposta uma
concepção descritiva da tortura, com detalhamento técnico e metodológico de
emprego dos instrumentos, formulada pela Ordem dos Advogados do Brasil em 1975.
Por outro, um depoimento transcrito no livro Relatório Azul, e um dos reunidos por
José Geraldo Vasconcelos em Memórias do silêncio. Passemos à transcrição de trechos.
- “pau‐de‐arara”: (...) Aplicado já nos tempos da escravidão para
castigar escravos “rebeldes”, consiste em amarrar punhos e pés
do torturado já despido, e sentado no chão, forçando‐o a
dobrar os joelhos e a envolvê‐los com os braços; em seguida,
passar uma barra de ferro de lado a lado – perpendicularmente
ao eixo longitudinal do corpo – por um estreito vão formado
entre os joelhos fletidos e as dobras do cotovelo. A barra é
suspensa e apoiada em dois cavaletes (no Deops de São Paulo,
os cavaletes são substituídos por duas escrivaninhas), ficando o
preso dependurado. A posição provoca fortes e crescentes dores
em todo o corpo, especialmente nos braços, pernas, costas e
pescoço, ao que se soma o estrangulamento da circulação
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sangüínea nos membros superiores e inferiores” (Nos porões do
SNI, 66‐7)
- “choque elétrico”: é a aplicação de descargas elétricas em várias
partes do corpo torturado, preferencialmente nas partes mais
sensíveis, como, por exemplo, no pênis e no ânus, amarrando‐se
um pólo no primeiro e introduzindo‐se outro no segundo; ou
amarrando‐se um pólo nos testículos e outro no ouvido; ou,
ainda, nos dedos de pés e mãos, na língua, etc. (Quando se
trata de presas políticas, os pólos costumam ser introduzidos na
vagina e no ânus). (...) O choque queima partes sensíveis do
corpo e leva o torturado a convulsões. (...) provoca grandes
distúrbios na memória e sensível diminuição da capacidade de
pensar e, às vezes, amnésia definitiva.” (Nos porões do SNI, 67)
- “crucifixação”: embora conhecido por tal nome, na verdade esse
método consiste em pendurar a vítima pelas mãos ou pés
amarrados, em ganchos presos no teto ou em escadas,
deixando‐a pendurada, e aplicando‐lhe choques elétricos,
palmatórias e as outras torturas usuais” (Nos porões do SNI, 69)

“Vieram então socos de todos os lados. Insistiram na pergunta,
com socos na boca do estômago e do tórax. Mal podendo falar,
eu disse que meu nome estava na carteira de identidade.
Aumentou a violência. Ligaram fios e vieram os choques. Fiquei
muda daí para a frente. Quando paravam os choques, vinham
as perguntas. Mas meu silêncio continuava. Eu só pensava que
ali estava terminando a minha vida (...) Fui colocada no pau‐de‐
arara. Conheci o terror da dor física violenta, quase
insuportável, e a dor de alma diante daquele horror que eu
jamais imaginara que pudesse existir, embora já tivesse lido
relato sobre torturas. Eram pontapés na cabeça e choques por
todo o corpo. Minha indignação cresceu violentamente quando
resolveram queimar minha vagina e meu útero. (...) E eu seguia
muda. A raiva era tanta que não conseguia gritar (...)
Colocaram uma bacia no chão e o sangue continuava a cair.
Não sei quanto tempo isso durou nem quantas vezes aconteceu
esse ritual macabro. Assombrava‐me ao perceber que, nos
intervalos, eles comiam, conversavam, como se há instantes
não estivessem cometendo aquelas atrocidades” (Relatório
Azul, 307).
“Você nu, levando pancada, batendo com a cabeça na parede e
tentando deslocar o seu pescoço; depois foi derramado álcool
no corpo todo com ameaças de incendiar. (...) Na 2a sessão era
um fio elétrico amarrado no dedo da mão e do pé. Esse foi
violento, tanto ficou preto como carvão o dedo da mão quanto
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o do pé. Eles iam levantando a gente do chão. Era um choque
muito forte. Tinha horas que eu ficava com o corpo todo se
batendo. (...) Depois disso passou para a palmatória: pancadas
muito fortes nas mãos e nas nádegas. Teve também uma
ameaça de introduzir um cacete de borracha no ânus, mas em
mim eles não fizeram isso; em alguns dos meus companheiros,
eles fizeram. Eu me lembro de um companheiro que fizeram e
ele morreu por esse motivo. Parece‐me que ele tinha um
problema de hemorróidas. Daí perdemos a noção de tempo,
não sei a que horas foi isso. Lá eram 3 turnos. De 8 em 8 horas.
Mas você perde totalmente, não sabe se é de noite ou de dia,
você está com o capuz, deve ser subterrâneo. (...) Depois levam
você para uma cela que é tipo uma geladeira. (...) Uma vez eu
desmaiei numa dessas celas, tinha um ar muito gelado. Quando
ouvi um deles gritando que desligasse senão eu viraria picolé,
mas eu já tinha perdido o sentido.” (Memórias do silêncio,122‐
4)

Quando descritos tecnicamente, para fins de compreensão consciente, como no
caso do documento da Ordem dos Advogados do Brasil levantado por Ayrton Baffa, os
instrumentos de tortura são apresentados em seu aspecto de engenho mecânico.
Trata‐se de apresentar a estrutura e o funcionamento de um instrumento repressivo,
concebido com o fim de provocar sofrimento. A utilização de palavras próprias da
norma culta, como os advérbios “perpendicularmente” e “preferencialmente”, e os
adjetivos “longitudinal” e “usuais”, indica a possibilidade de domínio de um repertório
lexical extenso, de um modo eficiente de lidar com a linguagem, de acordo com
padrões de expressão rigorosos e exigentes. A objetividade que isso indica está
associada à absoluta ausência, nas descrições técnicas, de conotação emocional no
sofrimento causado. Descrever a tortura em termos técnicos – mesmo que seja para
fins de denúncia contra a repressão, como é o caso do documento citado – apaga as
marcas do que ela teria de intolerável, assimilando‐a ao domínio dos sistemas de
catalogação, das classificações, das conceituações, em que tudo pode ser tornado
familiar. No entanto, a descrição dos instrumentos em nada se assemelha, em
procedimentos discursivos, aos depoimentos dos torturados.
Tanto no discurso dos médicos como na descrição transcrita por Baffa, a linguagem
é ordenada em sintaxe convencional. Sujeito e objeto, antes e depois, todo e partes
são elementos que podem ser identificados com precisão. Nas falas dos torturados a
situação é diferente. Considere‐se o primeiro fragmento. O sujeito da frase “Insistiram
na pergunta, com socos na boca do estômago e do tórax” não é identificado. A
desinência faz supor a presença de “eles”, os responsáveis, sem nome, que a situação
não permite identificar com clareza. “Mal podendo falar, eu disse que meu nome
estava na carteira de identidade” Falar sobre o próprio nome se torna uma situação de
tensão dentro do processo violento. “Mal poder falar”, de fato, é uma seqüela comum
entre os torturados. Depois dos choques, o uso de linguagem é inteiramente
esvaziado: “Fiquei muda daí para a frente. Quando paravam os choques, vinham as
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perguntas. Mas meu silêncio continuava.” Após o esvaziamento da linguagem, segue‐
se de imediato o esvaziamento de sentido da vida como um todo: “Eu só pensava que
ali estava terminando a minha vida”
O depoimento indica comparação entre a percepção conceitual abstrata prévia
da tortura e a vivência real, mostrando ser a segunda muito superior em dor “Fui
colocada no pau‐de‐arara. Conheci o terror da dor física violenta, quase insuportável, e
a dor de alma diante daquele horror que eu jamais imaginara que pudesse existir,
embora já tivesse lido relato sobre torturas.” A agressão ao útero, associado à
possibilidade de gerar vida, é sentida como extremo de invasão íntima: “Minha
indignação cresceu violentamente quando resolveram queimar minha vagina e meu
útero.” A intensidade da violência não suscita palavras, mas silêncio, agonia calada. “E
eu seguia muda. A raiva era tanta que não conseguia gritar” Perdidos o domínio da
linguagem e o sentido da existência, perde‐se a noção de medida de tempo.
“Colocaram uma bacia no chão e o sangue continuava a cair. Não sei quanto tempo
isso durou nem quantas vezes aconteceu esse ritual macabro.” Sem linguagem, sem
sentido, sem tempo, a torturada é levada ao esgotamento, que contrasta com a
atitude trivial dos torturadores, que em nada se alteram ou se espantam.
“Assombrava‐me ao perceber que, nos intervalos, eles comiam, conversavam, como se
há instantes não estivessem cometendo aquelas atrocidades”.
No segundo fragmento, as referências são colocadas em transtorno. O uso da
segunda pessoa (você, seu pescoço) em lugar de primeira pessoa projeta o interlocutor
na posição de torturado. “Você nu, levando pancada, batendo com a cabeça na parede
e tentando deslocar o seu pescoço”. A renúncia à utilização do “eu”, ao mesmo tempo
em que cria uma cumplicidade inusitada entre emissor e ouvinte do depoimento,
remete também à dificuldade de sustentar uma imagem clara do “Eu” em cena tão
dolorosa com objetividade. Consciente de não ser o único sujeito à tortura, a voz do
torturado apresenta a dor dos outros no interior do processo narrativo em que expõe
a sua, suprimindo as fronteiras entre ele e os outros à sua volta, que com ele partilham
o terror. “Teve também uma ameaça de introduzir um cacete de borracha no ânus,
mas em mim eles não fizeram isso; em alguns dos meus companheiros, eles fizeram. Eu
me lembro de um companheiro que fizeram e ele morreu por esse motivo. Parece‐me
que ele tinha um problema de hemorróidas.”
Em analogia com o caso anterior, o torturado manifesta dificuldade de medir a
passagem do tempo. “Daí perdemos a noção de tempo, não sei a que horas foi isso. Lá
eram 3 turnos. De 8 em 8 horas. Mas você perde totalmente, não sabe se é de noite ou
de dia, você está com o capuz, deve ser subterrâneo”. Na passagem referente ao
desmaio, o procedimento discursivo cria um caso de elipse temporal e subjetiva como
resultado do esgotamento das condições de controlar as próprias referências de
percepção. Lendo a passagem, ficamos sem saber como ouviu o grito, se já tinha
perdido os sentidos. O paradoxo, que suspende a logicidade da sucessão temporal,
desdobra o desmaio em partes, de modo onírico. “Uma vez eu desmaiei numa dessas
celas, tinha um ar muito gelado. Quando ouvi um deles gritando que desligasse senão
eu viraria picolé, mas eu já tinha perdido o sentido.” A utilização da palavra “já” e do
passado na conjugação do verbo “ter” antecipam a perda de sentidos com relação ao
grito, o que põe em dúvida como possa ter ocorrido a escuta.
Em textos literários, como os de Renato Tapajós, Ivan Ângelo, e O condomínio
de Luís Fernando Veríssimo, são empregados recursos, como o deslocamento do foco
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narrativo e a suspensão da linearidade temporal, que tornam o leitor próximo dos
procedimentos expressivos dos torturados, que após viverem a dor em extremo
perdem as referências precisas de constituição de sujeito, de organização de tempo,
de convenções da linguagem. A importância da literatura para a consciência social
nesse sentido é enorme, por conseguir, através de recursos de construção, certa
fidelidade ao impacto da violência funda que resulta aos que viveram, direta ou
indiretamente, o impacto da experiência da tortura. Um texto como O condomínio
mostra mais, por afinidade de procedimentos discursivos, sobre a interioridade de um
torturado, do que uma descrição objetiva e técnica de um choque elétrico. O
apagamento da memória coletiva das referências à tortura, bem como sua
banalização, potencialmente reforçam as chances de naturalizá‐la e ignorar a
intensidade de seu impacto. O esquecimento é, nesse sentido, em si, uma catástrofe
coletiva. A leitura de textos literários voltados para o tema pode contribuir para evitar
a banalização. Evitar que os filhos de João e Sérgio continuem brincando juntos, sem
perceber o que houve com seus pais, como alerta o final do texto de Luís Fernando
Veríssimo, e cresçam sem saber e sem ter como saber.
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