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“O intelectual é um técnico do universal
que se apercebe de que, em seu próprio domínio,

a universalidade ainda não está pronta,
está perpetuamente a fazer”

Jean-Paul Sartre





Prefácio

Desde Platão, a escrita é o modo sério de pensamento, e o
intelectual que se queira ouvir deve plasmar no papel as suas elaborações
mentais, suas compreensões do mundo. Homem eminentemente
livresco, o intelectual respira livros, onde reside o profundo, o metafísico,
o científico. Naturalmente mais informal, a conversa oral ocuparia um
papel mais modesto, seria o lugar do trivial, da leveza do riso e da
descontração. Mas convém lembrar que, inspirado na oralidade da
conversa socrática, a qual tentou conservar através de um gênero literário
flexível, Platão guardava sérias reservas à forma escrita, porque ela
neutralizaria a vivacidade e o dinamismo do pensamento. Exercício
superior da inteligência, a dialética seria aquele diálogo silencioso da
alma consigo mesma, capaz de expandir-se absorvendo múltiplos
interlocutores no seu interior. O certo é que não há exercício intelectual
possível sem diálogo, seja ele oral ou escrito.

Este livro é uma harmônica composição da espontaneidade
da conversa informal com o rigor intelectual que o pensamento exige.
Com desembaraço e erudição, Kahlmeyer-Mertens é socrático, um in-
terlocutor privilegiado que instiga e explora os intelectuais com os
quais conversa, permitindo-lhes apresentar e refletir sobre aspectos
relevantes da sua produção. São conversas abertas, despretensiosas,
mas que revelam a densidade do pensamento de homens e mulheres
que se dedicaram a lançar luzes de compreensão da realidade. A
naturalidade é apanágio dos que se acostumaram à profundidade do
pensamento, que com ele convivem, e que, para o nosso privilégio,
sabem trazê-lo à conversa ligeira e compartilhá-lo com ouvintes
interessados. Seria um engano supor que o distanciamento que a
atividade intelectual exige, o provisório afastar-se da realidade para
recuperá-la reflexivamente, alheou os intelectuais deste livro da
realidade que os circunda. Ao contrário, as conversas exploram as



suas atividades profissionais, o modo de interação intelectual nas suas
lidas cotidianas. Portanto, pode-se delinear três vertentes presentes nesses
diálogos: o resultado das suas investigações intelectuais, o que eles
entendem ser o “intelectual” e a atividade profissional que desenvolvem.
Na verdade, as conversas são pontes que nos ligam àqueles que se
devotaram à estimulante tarefa de recompor o mundo conceitualmente,
poeticamente, cromaticamente.

A irradiante descrição da busca da cor inexistente, feita por Is-
rael Pedrosa, a poeticidade que poreja das palavras de Marco Lucchesi,
e a poética filosófica de Barcellos Sobral testemunham que a arte é
uma forma peculiar de pensamento, integrando essa abrangente e
representativa seleção de 20 intelectuais. São personalidades híbridas,
escritores, memorialistas, professores, acadêmicos, historiadores,
educadores, juristas e artistas, alguns destacados protagonistas da
discussão cultural em nosso país, ou influentes autores em suas respectivas
áreas de atuação, que registram o horizonte alargado e fronteiriço que
a noção de intelectual comporta, assim como a fisionomia plural da
inteligência fluminense.

A inclinação memorialística de certos interlocutores, aliada à
erudição literária e experiência política que conquistaram com uma vida
de estudos e militância cultural, concede peso histórico a este livro, uma
contribuição relevante aos interessados na formação e na constituição
da intelectualidade do estado do Rio de Janeiro. Polifônica, esta meritória
edição responde pelo pluralismo e dialogismo característicos do
pensamento moderno, e alcança uma diversidade, não raro polêmica e
incisiva, de perspectivas e concepções intelectuais. Nele, encontra-se
um debate franco, que não se furta do aprofundamento conceitual,
sobre a filosofia e a teologia, a história e a política, a antropologia e a
pedagogia, a poesia e a pintura, enfim, de questões essenciais à vitalidade
do espírito humano.

Em nossos dias de celebrada profusão da informação, do
ilusionismo do conhecimento virtual, dias em que se pulveriza a solidez
do saber e cuja superficialidade reveste-se de anti-intelectualismo, este
livro valoriza a dignidade do pensamento, brindando o leitor com a
sobriedade da lucidez. Ao lado da coleção Conversas com intelectuais
brasileiros (Ed.34), e da Série Encontros (Ed.Azougue), este volume  nasce



uma referência obrigatória aos estudiosos da inteligência brasileira, e
aos apreciadores do sabor da conversa inteligente.

O leitor pode cruzar as pernas, recostar-se na poltrona e desfrutar
do privilégio de presenciar desses instigantes diálogos, participando do
pensamento que os anima. O momento culminante se dá quando,
virando as páginas do livro, começa a nossa própria experiência
intelectual, enriquecida pela integração dessas conversas em nossa
reflexão. Quer dizer, quando somos nós os interlocutores, silenciosos,
no diálogo interior sobre a desafiante realidade que nos interpela a
todo instante.

Victor Sales Pinheiro
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Se for pretensão tentar reconstruir visões-de-mundo, talvez não
seja retratar, a posteriori, um conjunto de suas imagens. Partindo dessa
premissa, pretendemos registrar compreensões em nossa atual cena
intelectual. Ao testemunharmos uma diversidade de perspectivas e ideias,
teríamos aqui ilustradas concepções estéticas, axiológicas, filosóficas,
científicas, técnicas, educacionais e ideológicas de nossos intelectuais
fluminenses.

Sob a designação de fluminenses se abrigam tanto personalidades
nascidas no estado do Rio de Janeiro, quanto as de outros locais que
escolheram esse para fixar-se ou desenvolver suas atividades. A
qualificação, portanto, é ampla e permeável à obra de todos que vieram
trazer contribuições culturais a essa sociedade.

Vasta também é a noção de intelectual, denominação que reúne,
em torno de si, na mesma proporção, tanto definições quanto
controvérsias desde o século XVIII (quando vemos o tema ganhando
feição moderna nas intuições iluministas de Kant e nas Preleções sobre a
determinação do letrado de Fichte e, depois, com Hegel e com o jovem
Marx), sem que isso fosse suficiente para a criação de uma unidade de
perspectivas e sentidos. Buscando uma compreensão pacífica que
abrigasse essa polissemia, quase nos persuadimos a ceder à ironia de
Michel Foucault, quando afirma a ideia de intelectual lhe parecer estranha,
não tendo ele conhecido intelectuais: “Encontrei pessoas que ensinam, pessoas
que pintam e pessoas que não compreendi bem se elas faziam seja lá o que for. Mas
intelectuais, jamais”. Foucault acrescenta ter conhecido pessoas que atuam
em muitos ofícios, mas reluta em entender o intelectual como um ofício,
possuindo uma noção do que esse o seja, apenas por dele ouvir falar.1

Introdução

1 FOUCAULT, Michel. O filósofo mascarado. In: Ditos & escritos II – Arqueologias das
Ciências e Histórias dos sistemas de pensamento. Rio de Janeiro: Forense Universitária,
2000. p. 301.
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Ao nos ocuparmos do tema, identificando suas muitas
abordagens possíveis, declinamos a provocação do filósofo, pois esta
nos deixaria expostos à incerteza e ambiguidade acerca do conceito de
intelectual, importante aqui. Assumimos, portanto, um esboço também
para uma compreensão do que isto seja. Com essa compreensão,
estaríamos salvaguardados de um intelectualismo ingênuo, que pressupõe
o intelectual como todo indivíduo dotado de inteligência, e do
estreitamento de seu significado na figura do intelectual orgânico
(representante e articulador político-ideológico de determinada classe
social) como formula Gramsci; discorda a Escola de Frankfurt
(propositora da ideia de intelectual crítico) e uma parcela da mídia,
muitas vezes, distorce. Isso é motivo suficiente para estarmos
convencidos a não deixar o conceito de intelectual apenas subministrado.

O termo intelectual surge negativamente conotado. Vem em
desdenhosa oposição a Émile Zola, Marcel Proust e Anatole France, que
manifestaram sua indignação frente ao caso Dreyfus (escândalo
envolvendo este oficial francês de origem judaica que foi falsamente
acusado de alta traição por partidários do anti-semitismo francês).2 Com
o tempo, o deboche passou a designar aqueles que prestam o serviço de
entender e elucidar a sociedade de seus problemas, como acusa o termo
“intellegere”, etimologia que apropriada conceitualmente significa entender.

Pensar o intelectual como este “entendedor”, antes de nos reportar
à cultura latina, nos põe em contato com a cultura iluminista, na qual se
encontra a proposta do uso esclarecido da razão. O intelectual ali era
quem, agindo racionalmente em domínio público, colaboraria com a
autonomia do indivíduo, da sociedade e, enfim, da espécie humana. É,
portanto, um transformador da sociedade, tornando-a cada vez mais
emancipada, garantindo a intelecção dos limites das instituições
reguladoras do poder e do papel transformador que cada indivíduo
na sociedade pode exercer.

Dotado de habilidades e competências, o intelectual as exerce
ordinariamente no campo cognitivo (ciência, educação e difusão), prático
(direito, ética) ou estético (artes plásticas, literatura etc...) e,
extraordinariamente, quando, mesmo sem mandato, intervém nos casos

2 Cf: WINOCK, Michael. O século dos intelectuais. Trad. Eloá Jacobina. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 2000.
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que entende que o estado ou outros sujeitos ferem princípios legais
atinentes à realidade humana e que envolvem a ordem e a liberdade
coletiva. Deste modo, o intelectual bem poderia ser comparado ao
Laocoonte, expresso na riqueza simbólica e instintiva das narrativas
greco-latinas. Homero, em sua Ilíada, retrata-o como possuidor de dotes
especiais: sacerdote do deus Apolo, Laocoonte é o único a entrever os
riscos que, ocultos em “cavalos de Troia”, ameaçam o homem da
pólis e a seu povo; é aquele que acha prestar um serviço público,
intrometendo-se e pronunciando categoricamente a verdade que intui.3

Os intelectuais, bem como o personagem, estão fadados, apesar de
toda a sua veemência, aos poderes vigentes que, sub-repticiamente os
sufoca e a sua grei, submergindo-os em múltiplas formas de silêncio.

Recolhidos às suas tarefas habituais ou engajados em causas
excepcionais, intelectuais são seres de cultura. Promotores de
conhecimento, cronistas de acontecimentos, críticos em permanente
vigilância, eles opinam e intervêm na medida em que os acontecimentos
se dão, estando prontos a dizer sempre mais do que se conhece, a
apresentar o que eles viram além dos outros.

Este esboço não pretende esgotar as acepções de intelectual.4

Oferecemos, assim, as conversas aqui registradas como elementos para
que o leitor depure sua compreensão de intelectual a partir dos diversos
perfis presentes. Resguardando a variedade de sua formação, titulação,
orientação política, profissão e áreas de atuação, esses perfis são diferentes
ideológica e socialmente, etária e etnicamente: são gente da filosofia,
ciências sociais, letras e história. O recorte conceitual adotado aqui se
determinou pela nossa impossibilidade de tratar esse universo em sua
integralidade. Assim, regionalizando nosso campo de ação, permitimo-
nos explorar o caráter plural de ideias e atitudes que povoam a sociedade
fluminense sem com isso perder de vista os aspectos macro da realidade
brasileira, presentes aqui indiretamente.

A escolha dos intelectuais poderia ser questionada. Por que, afinal,
intelectuais? Por que não antes os representantes das instâncias reguladoras:

3 HOMERO. Ilíada. In: Obras completas de Homero. Trad. Luis Segalá Estalella. Barcelona:
Montaner y Simon, 1955.
4 Cf: NETO, A. L. Machado. Da vigência intelectual – Um estudo de sociologia das ideias. São
Paulo: Grijalbo, 1968.
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a política, com seus políticos profissionais, ou o mercado, com os
empresários, economistas ou qualquer outro tipo de especialista
competente? A opção justifica-se pela necessidade de verificarmos junto
a esses representantes da instância emancipadora qual tem sido sua
intervenção em tempos de crise nos quais vemos a franca redução de
um espaço público ante a hipertrofia do privado e o imediatismo abalar
a liberdade e transcedência do horizonte humano. Pretendemos, assim,
ouvir o que o Lummen moderno tem a dizer.5

Se insistirmos em chamar esses textos de entrevistas, convém
não compreendê-las como um procedimento metodológico de coleta
de dados especializados sobre um objeto junto a um público específico
sujeitos posteriormente aos rigores científicos. Por outro lado, também
não são entrevistas no formato jornalístico de caráter informativo. As
conversas registram traços da formação dos entrevistados, docu-
mentando sua interface pública, ideias e engajamentos e, em alguns
casos, os resultados de suas pesquisas, temas cuja leitura pode interessar
tanto ao leitor leigo quanto aos acadêmicos.

Se um método encaminha essas conversas, este é o da espon-
taneidade: caminho por meio do qual a própria natureza se perfaz. Daí
preferirmos chamar de conversações os textos aqui apresentados, pois o
entrevistado interage com seu interlocutor que, por vezes, se coloca de
modo informal e livre (atitude motivada pelo perfil invariavelmente
interessante dos enfocados e agravada pelo confesso gosto dos
organizadores pelo diálogo). Isso, somado à diversidade dos perfis
intelectuais, foi responsável pela estruturação simples do livro, que se
absteve da divisão em capítulos e das tentativas de agrupar os
entrevistados em categorias ou de fazer juízos classificatórios.

É preciso confessar que a proximidade de alguns e a dispo-
nibilidade de todos foram determinantes para as escolhas dos que vieram
compor o desenho plural desse documento. Reconhecemos que esses
critérios são objeto de contestação antes mesmo da publicação do
livro. Indiferentes a essas objeções, e sabendo do quanto justificativas
tenderiam ao insatisfatório, deixemos que as conversações aqui contidas
legitimem as escolhas feitas.

5 Cf: NOVAES, Adauto. (Org.) O silêncio dos intelectuais. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
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Conversações com intelectuais fluminenses, contudo, intitula uma dupla
incompletude: primeiramente, aquela acarretada pela impossibilidade
de reunirmos todos os intelectuais em atividade na vida cultural
fluminense; a outra, causada por certas personagens terem chegado
antes e partido cedo para nosso encontro. Registremos a intenção de
ter aqui ombreados personagens como Levi Carneiro, Oliveira Viana,
Alberto Torres, Antônio Callado, Albertina Fortuna, Horácio Pacheco,
José Cândido de Carvalho, Geraldo Bezerra de Menezes, Marcos Almir
Madeira, Antônio Carlos Villaça, Rubens Falcão, Alaôr Eduardo Scisínio,
Geir Campos, Miguel Coelho, Celso Furtado de Mendonça e outros,
indispensáveis e inesquecíveis. Se irremediável a segunda, nos dispomos
a minimizar a primeira lacuna, uma vez que já organizamos um novo volume
que daria voz a outros intelectuais de prestígio. Volumes que, no seu
cômputo, seriam capazes de se aproximar de uma amostra satisfatória
para uma visão mais lúcida do contexto de atuação desses formuladores.

Aproveitando o ensejo, agradecemos a Delgado Goulart
Cunha, Paulo Alcoforado e Wagner Neves Rocha que direta ou
indiretamente, estiveram enlaçados a esse trabalho. Registramos nossa
gratidão ao jornalista Julio Vasco, pelo acesso a pessoas e fontes válidas;
aos discentes-colaboradores Thiago Fortuna e Eduardo Kisse pelo
trabalho engajado na coleta das entrevistas e transcrições. Um
agradecimento sui generis vai para Maria Genelva Santos de Lima,
Luiz Antonio Barros e Maria de Lourdes Figueira Saraiva, cujas
conversas e aconselhamentos sempre serviram de estímulo à
elaboração deste projeto.

Nova Friburgo, maio de 2011.
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Roberto DaMatta

“A marca do intelectual é, para mim, a tentativa de
dizer ao mundo a que veio, qual o resultado dos
seus estudos, que sentido tem sua reflexão e onde
se posiciona diante de certos problemas e questões.
Ele seria também a pessoa que tem o dever de
cultivar-se incessantemente, lendo, estudando,
escrevendo, vendo arte e ouvindo música. Por fim,
seria aquela personalidade marcada pela certeza de
que as certezas são sempre complicadas e que, por
trás de tudo o que é rochoso, jaz o nada e o vazio
do fim e do esquecimento.”

Antropólogo e Ensaísta de cultura, Roberto Augusto DaMatta nasceu em Niterói/
RJ em 29 de julho de 1936. Doutor pela Universidade de Harvard nos Estados
Unidos em 1971, foi também professor emérito da Universidade de Notre
Dame até 2004, no mesmo país. Atualmente é professor associado da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC e da Universidade
Federal Fluminense – UFF. Entre seus mais de 100 trabalhos publicados estão
estudos sobre as culturas material e imaterial dos índios Gaviões e Apinayé, que
trazem uma contribuição original e relevante. Em meio a muitas premiações está a
condecoração da Ordem do Rio Branco em nível de Comendador, oferecida em
2001 pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Na presente entrevista o
antropólogo fala de sua formação acadêmica, dos objetos de suas pesquisas, comenta
o método estruturalista e a participação das ideias de alguns teóricos para a
antropologia; ao fim, disserta sobre sua compreensão de intelectual.

***



20 Roberto Kahlmeyer-Mertens

Em nosso país, quando se fala em intelectualidade, parece que essa ênfase recai
naquilo que se convencionou chamar ciências sociais. Florestan Fernandes, Sérgio
Buarque de Holanda, Anísio Teixeira, Josué de Castro, Darcy Ribeiro são
apenas alguns nomes lembrados. Do mesmo modo, o seu nome é referencial
quando se trata de antropologia contemporânea no Brasil. Qual o caminho
percorrido desde a opção pela antropologia até o alento da comunidade científica?

Eu tenho dúvidas e não gosto do termo “referência”, mas não
nego que seja conhecido. Creio que para isso tem contado muito a
consistência do trabalho, o modo de escrever e, naturalmente, os
assuntos discutidos na obra. No meu caso, a penetração veio com os
meus ensaios sobre o Brasil, lido mais como sociedade e sistema de
valores do que como país ou sistema de poder e estado-nacional. Outro
dado que penso ser igualmente revelador é o modo de ver o Brasil, a
perspectiva. Tome, por exemplo, o Carnaval. Pois bem, quando escrevi
sobre o tema, na década de 70, ele era assunto de jornalistas, de
folcloristas e de gente envolvida na sua produção. Todas essas vozes
eram básicas, que isso fique bem claro. Mas era preciso que de dentro
do mundo acadêmico, tão preocupado com o chamado “povo
brasileiro”, alguém estudasse a maior festa popular desse povo, festa
que inclusive é nacional, ocorrendo em todo o Brasil, conforme eu
sempre acentuei no meu trabalho. Esse deslocamento de foco,
tipicamente antropológico, trouxe surpresas e muitas críticas. Para
muitos, eu deveria continuar na linha político-histórico-econômica que,
como você bem acentua na pergunta, era o apanágio de nosso receituário
porque, naquela época, escrever sobre o Brasil oscilava entre
compreendê-lo como sistema e sugerir a sua radical transformação
por meio de receitas.
Isso, na época, foi motivo de grande controvérsia no meio das ciências sociais, a ponto
de muitos estudiosos polemizarem sobre sua validade e acerto.

Não vou discutir se isso era certo ou errado. Apenas afirmo que
assim era e que eu retomei uma linha na qual o mais importante não era
receitar ou acusar, mas tentar entender. A escolha do carnaval foi ditada
principalmente porque na década de 1970 a antropologia social estava
iniciando um rico período com promissoras teorias do ritual e do
comportamento formal. Assim, eu desloquei o eixo da questão e, em
vez de tratar do carnaval como festa, passei e discuti-lo como “rito”:
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como um conjunto de gestos estereotipados, com um início-meio-
fim, o que, como todo momento fatiado ou circunscrito da vida,
engendra uma experiência excepcional: a vivência de algo com começo
e fim num espaço infinito que é o continuum do mundo e da vida. Por
meio da comparação, creio que consegui tornar o tema mais palatável
e, mesmo sendo excluído de alguns trabalhos, situei o carnaval no mapa
dos estudos brasileiros. Em suma, realizei um ideal antropológico: o
de mostrar que uma instituição ou festa que a sociedade diz para não
ser levada a sério tem uma enorme e flagrante seriedade. O carnaval
diz muito sobre a nossa sociedade, sobre seus ideais, seus avessos, seus
recalques e sua estrutura de poder e rotinas.
Os seus primeiros estudos elaborados junto aos indígenas de algum modo contribuíram
para as pesquisas que tratam dessa identidade cultural?

Eu não teria tomado o carnaval como ponto de partida para a
minha obra, se não tivesse tido a experiência de tentar compreender os
rituais dos índios Gaviões e Apinayé,6 duas sociedades indígenas que
estudei no início dos anos 60; e se não tivesse tido a experiência de
viver nos Estados Unidos, quando lá estudei por 4 anos compactos
em duas etapas também nos anos 60: em 1963-64 e, de 1967 a 1970.
Mas não fiquei somente na festa que faz o mundo ser palatável e
amortece a consciência dos problemas “reais” do mundo, como
gostavam de dizer os velhos marxistas. Não. Ao lado do carnaval, num
mesmo livro destinado a “ler” o Brasil – Carnavais, malandros e heróis:
Para uma sociologia do dilema brasileiro,7  livro publicado em 1979 – eu
realizei o primeiro estudo do “ – Você sabe com quem está falando?”, no
qual ensaiei revelar uma das questões centrais de nossa modernidade e
de nossa democracia, a ambiguidade relativa à obediência a leis que
valem para todos no papel. Pelo mesmo ângulo, sugeri que, no Brasil,
oscilávamos entre a autoridade do “pessoalismo” e a das regras. A
oscilação entre igualdade e hierarquia, entre cidadania e pertencimento

6 Aruak: tribos que falam língua homônima (integrante da família das línguas da América
do Sul), falada em boa parte da Planície amazônica. Apinayé ou Apinajé: povos indígenas
que ocupam o Norte do Brasil, habitam as terras localizadas entre a margem esquerda do
rio Tocantins e a margem direita do rio Araguaia, no Norte do estado do Tocantins. É um
dos povos falantes da língua Jê, setentrionais.
7 Cf: Bibliografia ao fim desta entrevista.
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a algum grupo importante que age corporativamente, constituía o dilema
brasileiro. Esse dilema que até hoje nos engolfa e entala. Em resumo,
diria que foi esse foco no compreender e no cotidiano, nas coisas humildes
(festas, comida, papel da mulher, rituais de autoridade, gestos, música,
categorias de tempo, como a saudade, e coisas deste tipo) que
caracterizam minha contribuição aos estudos da sociedade.
Podemos dizer que seus trabalhos foram pioneiros tanto em âmbito nacional, quanto
internacional?

Sim, pois liguei a presença de ritos na política e nas classes
populares como sendo básicos para a construção da identidade nacional
que, num certo momento, acredite-me, era negada!
Sua formação em âmbito de graduação foi a História. Observando o perfil de alguns
antropólogos brasileiros, é comum constatar que a antropologia vem com a pós-graduação
ou como uma segunda graduação a ser, de fato, cultivada. Há algum laço intrínseco
existente entre essas duas disciplinas capaz de explicar essa reincidência?

Quando entrei na faculdade, não havia como estudar antropologia
como uma disciplina independente. Tinha que ser no âmbito do curso
de História em que, aliás, tive também aulas de Ciência Política.
Geralmente atenta a pequenos grupos sociais de perfil não urbano, a antropologia é
entendida pelo senso comum como “a ciência do múltiplo e do relativo” em uma sociedade
e cultura. Essa avaliação seria inteiramente imprecisa? Há na antropologia o interesse
por uma identidade capaz de ser conferida pelo viés investigador do antropólogo?

Acho que falei disso na resposta à sua primeira questão.
Sim, mas insisto na repetição da pergunta anterior por ela remontar a um debate
que desde a década de 1990 é alvo dos cientistas sociais, inclusive antropólogos. O
mundo passa por um processo de “globalização” com o qual as fronteiras físicas e
culturais passam por poderosas sínteses. Num mundo cuja regionalidade e singularidade
de certas culturas aparentam ter os dias contados, qual é o papel da antropologia?

Estudar, “esses dias contados”, lembrando com muita ênfase
que o mundo ou parcelas dele tiveram muitos “dias contados” ao
longo de sua história, por exemplo: quando o imperador Constantino8

se converteu ao cristianismo, o paganismo estava com seus dias
contados; quando os Iluministas descobriram o que eles entendiam como
as chaves das leis da natureza e, por implicação, da sociedade humana, o
lado obscuro e irracional do mundo estava com seus dias contados;
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quando ocorreu a Primeira Guerra Mundial em 1914, aquela seria a guerra
que contava os dias de todas as outras; quando Marx e Engels publicaram
o manifesto do partido comunista, a burguesia tinha seus dias contados;
quando os americanos começaram a difundir sua cultura por todo o
mundo, todas as regionalidades tinham seus dias contados perante a
superioridade do então chamado “American way of life”; quando se fez o
Estado Novo no Brasil, os coronéis tinham seus dias contados; quando
a Abolição foi realizada, a escravidão teria seus dias contados; e, quando
o Lula foi eleito, eu, pelo menos, esperava que a corrupção, a
condescendência e a mendacidade tivessem seus dias contados... Se um
dos nossos papéis é discutir os processos de difusão que tornam o
planeta semelhante, um outro papel igualmente básico que nos cabe é
estudar as reações e adaptações ao que tem sido difundido. Aquilo que
alguns antropólogos chamam de “nativização” de itens culturais e
instituições que chegam de fora e os velhos mestres classificavam como
parte do encontro entre culturais, a “aculturação” que tornava clara a
importância não apenas da inovação, mas de como a inovação era
recebida porque, conforme sabemos, nada cai num espaço vazio de
significado quando se trata de sociedade humana. Fiz esse exercício
com Elena Soarez num livro recente e não lido, quando estudamos o
jogo do bicho no Brasil, vendo-o como uma inovação que,
paradoxalmente, invoca imagens tradicionais brasileiras dos animais e
do seu lugar na sociedade.
Durante a década de 1940, alguns teóricos da Escola de Frankfurt9 viam o
processo de massificação das culturas como o “mundus vult decipi”. Parece que essa
hipótese não é aceita pela antropologia contemporânea.

Eu não sou versado nessa importante escola. Não tenho como
responder, exceto para dizer que penso que Adorno não entendeu
nada de cultura popular.

8 Constantino I: Flavius Valerius Constantinus (272-337d.C). Imperador romano que legalizou
e apoiou de maneira enfática o cristianismo, tornando-o religião estatal única, acumulando
em si o cargo de Sumo Pontífice.
9 Escola filosófica associada ao Instituto para a Pesquisa Social (Institut für sozial Forschung) da
Universidade de Frankfurt/Alemanha. Entre suas ideias congrega-se, de maneira sintética,
a filosofia clássica, ideias do marxismo, sociologia weberiana e a psicanálise de Freud.
Adorno, Horkheimer e Benjamim seriam colaboradores cujos nomes estariam ligados à
chamada teoria crítica desta escola.
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Desde o século XX, vemos não só a escola filosófica de Frankfurt tentar suas
aproximações ao pensamento social. Temos Max Scheler propondo uma antropologia
filosófica (cujo método é fenomenológico) capaz de fazer sínteses com as ciências sociais;
Ernst Cassirer citando Franz Boas em alguns de seus trabalhos (lembro, assim de
cabeça, de O mito do Estado).10 Em contrapartida, vemos que alguns trabalhos
de antropologia, inclusive seus, têm o acento da filosofia. Falo de livros como o
Relativizando.11 A antropologia como ciência autônoma tem algo a lucrar com um
“approach” com outras disciplinas? Por exemplo, com a filosofia?

Para muitos dos meus antigos professores, a antropologia seria
uma disciplina das categorias. Ou seja, de como os diversos universos
humanos eram construídos e ordenados por meio de línguas, valores e
hábitos sociais diferenciados; às vezes profundamente distantes pelo
menos na aparência. Neste sentido, a antropologia relativizou a história
escrita, sobretudo a oficial, penetrou no denso terreno dos elos entre a
construção do mundo e a questão da diversidade linguística. E tem
mostrado como universos morais que abrangem natureza e cultura e
são demarcados de modo diverso senão ao inverso da nossa visada,
como revela brilhantemente Eduardo Viveiros de Castro e seus
discípulos, são demarcados. A antropologia é, por nascimento e prática,
multidisciplinar. No campo, fui geógrafo, pois tinha que preencher
mapas que ignoravam onde eu estava; fui topógrafo (ao realizar mapas
da aldeia), fui um linguista (pois tinha que grafar nomes de uma língua
ainda não dicionarizada, o Jê12 falado pelos Gaviões e Apinayé); fui
sociólogo, pois fiz estatísticas de grupos, tentei compreender suas
funções e sua integração e conflitos; fui historiador (quando fiz história
das aldeias e das transformações por que passaram essas sociedades);
fui cientista político, quando busquei penetrar no seus sistema de
obediência e conflito; fui fotógrafo e repórter, e fui antropólogo
tentando orquestrar todas essas disciplinas.
A utilização da linguística na antropologia de Lévi-Strauss seria um agenciamento
dessa disciplina?

10 CASSIRER, Ernst. O mito do estado. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.
11 Cf: Bibliografia ao fim desta entrevista.
12 Jê: designação genérica de diversos grupos indígenas que ocupavam extensas áreas do
Planalto central brasileiro e alguns nichos do litoral. Integravam este grupo os Aimoré,
Kaikang, Timbira e Tremembé.
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O antropólogo Lévi-Strauss tomou da linguística estrutural um
modelo e aplicou no estudo e, acima e tudo, na tentativa de resolução
de alguns problemas clássicos da disciplina. Por exemplo: os mitos
eram fantasias? Eram pseudo-histórias? Eram reflexos de um
inconsciente arcaico? Dissociando consciente e inconsciente ou o
explícito e o implícito, como coloca – penso que melhor – Louis
Dumont, ele desvenda toda uma linguajem de construir e falar do
mundo e da natureza radicalmente diferente na nossa, quando estuda
no seu monumental Mitologiques o papel absolutamente central dos
animais na vida moral dos índios americanos. Nessas humanidades,
como mostra Lévi-Strauss, os animais e os homens interagem com
uma rara igualdade ou simetria; nelas a natureza (como revela Viveiros
de Castro) não é anterior à cultura, mas é criada a partir de
desentendimentos culturais. Assim, os animais têm cultura, tal como
nós. O que seria comum entre os seres vivos não é a natureza, mas a
cultura. Tudo isso veio com a observação levistraussiana que, tal como
fez Freud, nós devemos distinguir o que falamos e intencionamos
daquilo que sentimos e reprimimos e temos uma consciência pálida
ou escondida.
O pensamento de Marx trouxe uma série de contribuições à antropologia empírica
associado ao método estruturalista. Teríamos aí uma fórmula capaz de conferir o
refinamento do qual essa ciência desfrutou no século XX, distanciando-se de
procedimentos antiquados e de certas compreensões etnocêntricas?

O pensamento de Marx foi corrigido pela antropologia moderna,
como já havia ocorrido com o velho evolucionismo vitoriano e iluminista-
positivista, corrigido pelo romantismo. Hoje nenhum antropólogo assina
embaixo das etapas evolucionistas do livro de Engels, A origem da família,
da propriedade e do estado. No meu livro, Relativizando, eu faço um resumo
disso. Sabemos que é um livro baseado num esquema histórico falso e
que a ênfase na tecnologia como ponto deflagrador do processo de
evolução e mudança é errado. Max Weber, dentro da tradição alemã,
muito mais complexa, que começa com Herder, Fichte e outros,
culminando na antropologia boasiana, já dizia que as ideias eram muito
mais importantes do que esses materialistas ingênuos ou dialéticos
pensavam fosse a realidade que, como revelam os românticos tipo Vico,
não pode ser separada do modo de pensar o mundo.



26 Roberto Kahlmeyer-Mertens

O método estruturalista encontrou algum paralelo que melhor se adequasse às pesquisas
antropológicas feitas no Brasil?

Ele foi desenvolvido e aplicado no Brasil, inclusive nos estudos
literários, por gente como Luiz Costa Lima e Affonso Romano de
Sant’Anna e outros, com enorme proveito e excelentes resultados, e foi
aplicado ao estudo da ideologia brasileira por esse que vos fala e outros.
O Brasil sempre atraiu o interesse de antropólogos. Diversidade cultural, populações
indígenas... seriam esses os fatores que promovem esse interesse, ou haveria algum
outro mais?

Em princípio esses seriam os mais comuns. O principal, do meu
ponto de vista, foi o lado aristocrático e hierárquico do Brasil que
permitiu, como ocorreu na Índia, integrar pela regra do cada qual no
seu lugar e do faça tudo o que seu mestre mandar, os extremos de
miséria e abominação humanas como senhores e escravos. O resultado
desse conjunto de equívocos políticos lamentáveis que vivemos hoje
em dia, quando a esquerda tem alergia à igualdade e à mudança e a
direita posa como defensora da igualdade.
A antropologia é uma das ciências que enfoca na cultura fenômenos que são tomados
como triviais, mas que poderiam ser apropriados como objeto da etnologia. Esse
procedimento, que Anthony Giddens chama de “dupla hermenêutica”, parece estar
presente em um de seus principais livros: Águias, burros e borboletas. Tratar
esse jogo à luz da antropologia tem a ver com a tentativa de criar uma identidade
cultural brasileira? (questão cuja viabilidade ainda causa controvérsias na cena da
antropologia brasileira).

Sim. Mas tem muito a ver com um paradoxo: no momento em
que o Brasil virava republicano, igualitário na lei à medida que o seu
capitalismo financeiro era modernizado por Rui Barbosa e deslanchava,
surge um jogo de azar que traz de volta um elo entre números e animais
(“bichos”), que além de ser uma promessa de ascensão social, nasceu
com um empreendimento moderno, um jardim zoológico.
Ocupando-se de fenômenos culturais, a antropologia por vezes trafega por áreas que
podem ser consideradas incertas. Gilberto Freyre encontrou resistências na aceitação
de suas ideias nos centros mais ortodoxos de produção de ciência, nem tanto pela sua
proposta de pensar uma cultura luso-tropical (justamente na época em que Portugal
vivia o salazarismo); muito mais por projetos como o de sua “tropicologia” soarem
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como fantasia (como certa vez ouvi um leitor de Geertz dizer). Haveria parâmetros
para fazermos a antropologia sem o risco de cair em uma “twilight zone”, em
uma zona de ambiguidade?

Nenhum avanço nas chamadas disciplinas sociais ocorre sem
mal-entendidos. No caso de Gilberto Freyre, houve mesmo uma censura
pela qual deveríamos nos penitenciar. Dou meu exemplo pessoal e
testemunho: na faculdade, não li Freyre, mas somente Celso Furtado,
Nelson Werneck Sodré e Darcy Ribeiro. Li pouco Sérgio Buarque e,
mais tarde, muito Florestan Fernandes. Essas leituras muito me ensinaram
sobre o Brasil, mas não ter lido Freyre foi uma falha. Pior que isso, ter
visto Freyre como um reacionário, um erro.
Professor Roberto DaMatta, em seu entendimento, o que seria um intelectual?

O intelectual tem dois lados. Num deles, temos o sujeito metido
a besta. No Brasil ele foi definido já no século XX por Machado de
Assis em seu conto “Teoria do medalhão”,13 como pura forma, pois
projeta que sabe mais do que sabe e lê títulos mais que livros.
Se me permite, professor, o “medalhão” é um caso até mais sério. Ostentar gravidade
no comportamento, não assumir ideia alguma, usar de artifícios retóricos, ser cordial
por conveniência e construir uma imagem pública às custas da publicidade e autolisonja
é o que o filósofo Gabriel Marcel chamaria (se referindo a Sartre) de corrupção, de
impostura intelectual.14

No lado, digamos, positivo, o intelectual é uma pessoa
apaixonada pelas ideias. É a pessoa que tem como projeto aprendê-las,
discuti-las e criticá-las. A marca do intelectual é, para mim, a tentativa
de dizer ao mundo a que veio, qual o resultado dos seus estudos, que
sentido tem sua reflexão e onde se posiciona diante de certos problemas
e questões. Ele seria também a pessoa que tem o dever de cultivar-se
incessantemente, lendo, estudando, escrevendo, vendo arte e ouvindo
música. Por fim, seria aquela personalidade marcada pela certeza de
que as certezas são sempre complicadas e que, por trás de tudo o que
é rochoso, jaz o nada e o vazio do fim e do esquecimento.

13 Cf: ASSIS, Machado de. Papéis avulsos. In: Obra completa – em três volumes. (Org.) Afrânio
Coutinho. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986. p. 288-295.
14 Cf: MARCEL, Gabriel. O filósofo perante o mundo atual. In: Os intelectuais e a política.
(Org.) Romeu de Melo. Lisboa: Presença, 1964. p.104.
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O intelectual nem sempre é um indivíduo notório e celebrado. Alguns só são
conhecidos no estreito meio no qual desenvolvem seu trabalho. Poderíamos
exemplificar isso ao citar um nome: Luiz de Castro Faria. O que o senhor teria
a dizer desse intelectual?

Castro Faria foi meu primeiro professor de antropologia no
final dos anos 50, em Niterói. Foi quem me levou para o Museu Nacional15

e me abriu as portas da vida profissional na minha área. Era um intelectual
no melhor sentido da palavra.
Indagado sobre o que costuma ler atualmente, Claude Lévi-Strauss respondeu numa
entrevista que saiu da fase de ler e que hoje ele apenas relê.16 O senhor lê o que se
produz atualmente sobre história, ou anda relendo os clássicos?

A idade e a vida mais longa nos tornam aliados do passado e,
com ele, de alguns livros que foram lidos como novidade ou prazer e
que, nessa fase, são relidos (ou lidos novamente) como alentos. Como
consolação e conforto para aquilo que não conseguimos explicar, porque
não tem explicação. Sem certos livros, disse, se não me engano,
Schopenhauer, eu não teria sobrevivido. Como intelectual, digo o mesmo.
O senhor atualmente desenvolve alguma pesquisa?

Estou terminando um estudo sobre o comportamento do
brasileiro no trânsito. Não quero falar dele agora porque alguns resul-
tados estão sendo tabulados.

15 O museu ao qual Roberto DaMatta se refere é situado na Quinta da Boa Vista, no Bairro
de São Cristóvão/RJ. Atualmente nele funciona um campus da Universidade do Federal do Rio
de Janeiro – UFRJ, reunindo salas e laboratórios utilizados pela Universidade. O prédio é
próximo a outro no qual funciona um Horto Botânico; neste encontra-se uma das
maiores bibliotecas científicas do Rio de Janeiro. Hoje, o Museu Nacional oferece cursos
de pós-graduação ligados à UFRJ nas seguintes áreas: Antropologia Social, Botânica,
Geologia, Paleontologia e Zoologia.
16 Cf: CHARBONNIER, C. Conversations with Claude Lévi-Strauss. Trad. John Weightmann.
London: Cape, 1970.
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Principais obras:
Ensaios de antropologia estrutural. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1975.
Um mundo dividido: A estrutura social dos índios Apinayé. Petrópolis: Vozes, 1976
Carnavais, malandros o heróis: Para uma sociologia do dilema brasileiro. Rio de Janeiro:
Zahar, 1979.
Universo do carnaval: Imagens e reflexões. Rio de Janeiro: Pinako, 1981.
Relativizando: Uma introdução à antropologia social. Petrópolis: Vozes, 1981.
O que faz o brasil, Brasil?. Rio de Janeiro: Sala, 1984.
Tocquevilleanas: Crônicas e observações sobre os Estados Unidos. Rio de Janeiro: Rocco,
2005.
A bola corre mais que os homens. Rio de Janeiro: Rocco, 2006.

Obra em outro idioma:
Eagles, donkeys and butterrflies: An anthropological study of Brazil’s “Animal
game”. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 2006 (Coautoria
com Elena Soarez).
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“(...) devemos falar, no plural, dos intelectuais em
sua diversidade, não do intelectual num perfil simples,
único ou generalizável. Mas é possível discutir o
assunto dos intelectuais do ponto de vista da sua
institucionalização e profissionalização setoriais.
Como historiador atuante numa universidade fed-
eral, sou herdeiro de uma tendência à institucio-
nalização das atividades de historiador e da
profissionalização dessas atividades que começou no
século XIX (na Alemanha em primeiro lugar), sob o
impulso do auge do nacionalismo nos países
europeus: os Estados nacionais acharam que a
pesquisa e, sobretudo, o ensino da História eram
mecanismos centrais na reprodução da nação e
investiram bastante nesses setores de atividades. (...)
A pergunta que se impõe na atualidade é: com o
declínio relativo do Estado-nação e do próprio
nacionalismo continuar-se-á a gastar, no futuro, tanto
como se tem feito até agora, no que possa garantir a
manutenção de uma História institucionalizada e
profissional?...”

Historiador e ensaísta, Ciro Flamarion Santana Cardoso nasceu em Goiânia/
GO, em 20 de agosto de 1942. Doutor pela Universidade de Paris X e Pós-
doutorado na Universidade de Nova York. Professor titular da Universidade
Federal Fluminense – UFF. É reconhecido internacionalmente por seus trabalhos
de história antiga e medieval, concentrando-se na egiptologia. Também foi responsável
por significativa revisão da discussão conceitual acerca do escravismo colonial brasileiro.

Ciro Flamarion Cardoso
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Interessado pela introdução de métodos semióticos na análise e interpretação de fontes
históricas de diversos tipos, manteve-se fiel, desde o princípio de sua carreira, aos
princípios básicos do materialismo histórico marxista.Contando com mais de 100
publicações entre artigos e livros, é detentor de diversos premiações, entre elas o Prêmio
Delavignette, Académie des Sciences d’OutreMer de Paris, oferecido em 1999.
Na conversa, o historiador fala de sua formação acadêmica enfatizando o contexto
político da época. Refere-se às matrizes disciplinares de seu trabalho e exprime pareceres
sobre a historiografia atual.

***

Em um primeiro olhar sobre sua produção acadêmica, desde seu doutorado na
França, é possível destacar a dedicação de suas pesquisas à História Antiga. Muitos
de seus escritos sobre este período são tomados como referências em diversos níveis
acadêmicos. Por que o interesse pela História Antiga?

Na verdade, se considerarmos as coisas desde meu doutorado
francês (1971), minhas pesquisas se deram principalmente em três áreas,
das quais a História Antiga, de um ponto de vista estritamente
profissional, foi a última a se manifestar. As áreas em questão foram:
primeiro, a História da América, com ênfase na escravidão moderna
vista comparativamente, levando em conta as modalidades históricas
de tal escravidão no Brasil, no Caribe e no sul dos Estados Unidos;
depois, a teoria e metodologia da História; ainda, a História Antiga. E,
no entanto, o interesse por História Antiga, mais especialmente pela
Egiptologia, mesmo sendo o último a ter uma expressão profissional
(na Universidade Federal Fluminense, a partir da década de 1980, com maior
intensidade após a criação do Setor Temático de História Antiga e Medieval
no Programa de Pós-Graduação em História em 1988), foi o primeiro
a aparecer, ainda na infância. Simplesmente não houve, anteriormente,
circunstâncias favoráveis ao seu desenvolvimento no nível da pesquisa
e da orientação de pesquisas de outras pessoas, a não ser bem mais
tarde no que tange às outras duas áreas de atuação.
Quais eram os personagens que contribuíram com esse momento de sua vida acadêmica?

Ao me formar em História na Universidade Federal do Rio de Janeiro,
em 1965, fui convidado pela professora Maria Yedda Linhares, então
catedrática de História Moderna e Contemporânea, a trabalhar sob sua
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direção (sem vínculo empregatício formal, no entanto) em tal setor. A
História Antiga, na época, naquela universidade, era província do Prof.
Eremildo Luiz Vianna, com o qual nunca me entendi bem e cujas
posições políticas direitistas me provocavam a mais decidida repulsa.
Paralelamente ao convite de dona Maria Yedda, o Prof. Francisco
Falcon me convidou a trabalhar como professor substituto em História
Moderna e Contemporânea na Universidade Católica de Petrópolis, onde
era catedrático. As coisas se encaminharam, portanto, de início, em
1966 e 1967, para este tipo de atividade docente. Dona Maria Yedda
me incentivou muito a tratar de empreender estudos de doutorado
na França sem grande demora: a busca de um tema que pudesse ser
bem abordado a partir de arquivos franceses, a relativa proximidade
da Guiana Francesa (onde fiz pesquisas, em Caiena, em fevereiro de
1967) e o fato de que, devido à ocupação luso-brasileira de Caiena
(1809-1817), existisse muita documentação primária relativa àquela
colônia francesa nos arquivos do Rio de Janeiro conduziram-me a
escolher para o doutorado na França o tema da escravidão negra na
Guiana Francesa do século XVIII, iniciando as pesquisas, no Rio e a
seguir em Caiena, antes mesmo de ir para Paris por quatro anos com
uma bolsa de estudos francesa. As debilidades que eu sentia em minha
formação em teoria e metodologia da História me levaram, enquanto
preparava o doutorado em Paris (entre outubro de 1967 e meados
de 1971), sob a orientação do Prof. Frédéric Mauro, a desenvolver
também estudos na área de teoria e metodologia da História,
aproveitando-me das imensas riqueza e atualização das bibliotecas
parisienses. Neste setor, foi muito útil também acompanhar o
seminário de pesquisa do Prof. Pierre Vilar (na Sexta Seção da Escola
Prática de Altos Estudos). Ao terminar meu doutorado, defendido
em junho de 1971, fui trabalhar na Costa Rica, de onde passei ao
México: isto confirmou a História da América como área de atuação
na pesquisa, no ensino e na orientação de trabalhos por vários anos,
entre 1971 e 1979, ao mesmo tempo que, em parceria com meu
amigo Héctor Pérez Brignoli, publiquei bastante também no setor de
teoria e metodologia da História.
O modo de produção da Antiguidade como, por exemplo, a agricultura, é tema
reincidente em suas pesquisas. Como sabemos, a escravidão antiga é capítulo importante
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da história, a ponto do filósofo grego Aristóteles apontar o quanto ela era indispensável
em sua época...

Sem dúvida.
Em seus estudos, o senhor esbarrou em algum modelo de civilização antigo em que o
modo de produção escravista não era presente, ou não era prioritário?

Sou, em História Antiga, principalmente um egiptólogo, mesmo
tendo também produzido textos sobre a História grega e romana. E o
Egito antigo, embora conhecendo a escravidão – um tipo de escravidão
tão diferente do clássico, que existem especialistas que acham não se
tratar de verdadeira escravidão: é a opinião, por exemplo, da
pesquisadora francesa Bernadette Menu, uma das sumidades no campo
da História Econômica e Social do antigo Egito –, nunca teve nela a
base principal de suas relações de produção, que repousavam sobretudo
na exploração de um campesinato dependente.
A preocupação com certos modos de produção, em suas investigações, se estende para
além da Idade Antiga. Vemos em seu currículo estudos que compreendem esse tema
na Idade Média e Moderna, associado ao campesinato. Seria correto afirmar que a
questão do trabalho ocupa lugar privilegiado em suas pesquisas históricas?

Sim, perfeitamente correto. Pelo menos em várias de minhas
pesquisas históricas.
Isso não seria influência de sua formação de base marxista?

Sem dúvida! Embora, neste ponto, a formação, mais do que
acadêmica, foi familiar. Meu pai, já falecido, foi por vários anos um
comunista e, sob sua influência, desde bastante cedo me interessei pelo
marxismo e li a respeito. Ao contrário de muitos marxistas latino-
americanos, tive a sorte de poder, desde o início, ter acesso à obra dos
clássicos do marxismo (Marx, Engels, Lênin, Gramsci), graças à
biblioteca paterna, em lugar de me concentrar em manuais e outros
escritos de segunda mão.
Parte de sua obra é também dedicada à história na América Latina, confundindo-
se com o período que o senhor lecionou na Costa Rica e no México, entre 1971 e
1979, coincidentemente um período em que o Brasil passava por um momento político
conturbado. Ter Marx como um paradigma para se pesquisar a história foi um
fator que impediu sua permanência no país durante os anos da Ditadura militar?
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Já me referi a como foi o início da orientação para assuntos de
História da América. A ida para a Costa Rica e depois para o México
após a obtenção do doutorado em Paris, voltando para o Brasil só
quando da anistia de 1979, teve sem dúvida muito a ver com a ditadura
militar brasileira. Embora eu jamais tenha perdido meu passaporte nem
sido um exilado no sentido técnico da palavra, enquanto estudava na
França e, mais tarde, enquanto trabalhava na Costa Rica e no México,
meus amigos e colegas brasileiros, nas cartas ou ao vê-los pessoalmente
no exterior, me alertavam para o fato de eu estar arrolado em três
diferentes Inquéritos Policiais-Militares. Em função disso, naquelas
circunstâncias seria muito difícil eu poder trabalhar no Brasil. Minha
intenção, entretanto, sempre foi a volta, que efetuei logo que se tornou
factível, com a anistia.
Tendo lido primeiramente A cidade-estado antiga (1985) e Sociedades do
antigo Oriente próximo (1986), usando-os durante anos em minhas aulas,
devo confessar que foi uma grata surpresa quando – apenas recentemente – caiu em
minhas mãos o seu Ensaios racionalistas (1988).17 Ao contrário dos dois primeiros,
que tratam exclusivamente de história, esses ensaios revelaram uma face por mim até
então desconhecida de seu trabalho, a do teórico da História. Há ali o historiador
problematizando os métodos com os quais ele pesquisa a história? Estão ali os
enfoques e princípios de sua historiografia?

Alguns desses enfoques e princípios, pelo menos! Dadas as
circunstâncias até mesmo cronológicas de minha vida física e profissional,
considero que minha carreira e minhas opiniões sobre a História foram
marcadas de perto por duas grandes polêmicas de que participei
ativamente – mediante escritos, em debates realizados quando de
reuniões científicas e em sala de aula. Na primeira dessas polêmicas,
mais típica das décadas de 1970 e 1980, defendi as concepções da
História derivadas do marxismo e da assim chamada “Escola dos
Annales” contra uma historiografia tradicional hispano-americana
(lembre-se de que, quando comecei a envolver-me em tais debates, eu
não residia no Brasil) que estava ainda muito influenciada tanto pela
escola “metódica” tradicional quanto pelo historismo (ou historicismo).

Você deve conhecer esta Escola.

17 Cf: Bibliografia ao fim desta entrevista.
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Naturalmente! O movimento historiográfico surgido junto à Revue des Annales, que
contribuiu por incorporar métodos das ciências sociais à história: conversas com Bloch
e Braudel... e o pessoal de Estrasbourg.

Isso. Posteriormente, a partir do final da década de 1980, a
segunda grande polêmica, em que continuo envolvido até hoje, foi
aquela em defesa de uma História estrutural e holística contra, por um
lado, as concepções pós-modernas, por outro, em oposição ao
neoconservadorismo do “pensamento único”.
Os ensaios, como o próprio título do livro anuncia, partem de um diálogo com a
tradição racionalista. Nesta, o pensamento de Marx ocupa lugar de destaque em
sua delimitação teórica. O senhor chega a dizer no livro que o pensamento desse
alemão seria “a forma mais eficaz do racionalismo”. Hoje, vinte anos após a publicação
desses ensaios, o senhor faria a mesma avaliação? Quero dizer, o paradigma marxista
continua sendo eficaz ao estudo da História?

O paradigma marxista perdeu terreno nas preferências dos
historiadores, com mais força desde a conjuntura de 1989-1991,
mesmo porque uma corrente que sempre defendeu a união
indissolúvel da teoria com a práxis não poderia deixar de se
enfraquecer com as fragorosas derrotas das esquerdas nas últimas
décadas do século XX. Não acredito numa volta pura e simples ao
marxismo, nem a qualquer outro dos grandes paradigmas das ciências
humanas e sociais (o de Max Weber, por exemplo). Entretanto, acho o
marxismo bastante mais interessante, embora sem dúvida não desprovido
de problemas de difícil solução, do que o que se tem proposto em seu
lugar (o modo de ver a História – ou “as Histórias” –, tão indigente,
dos pós-modernos, por exemplo; ou as anêmicas utopias do
“multiculturalismo”, do Fórum Social Mundial ou do “pensamento
dialógico”); e acho que os futuros paradigmas holísticos acerca do
social – que, em minha opinião, se constituirão no século que ora
começa – sem dúvida integrarão muitos elementos do marxismo.
Continuo achando que, historicamente, o marxismo foi, até agora, a
forma mais eficaz do racionalismo, em especial por sua teoria do
conhecimento que admite o papel ativo do sujeito cognoscente (so-
cial mais do que individual), que muda a si mesmo ao mudar a natureza,
sem negar que as “coisas em si” sejam estruturadas independentemente
do sujeito e também atuem no processo epistêmico. Tenho enorme
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simpatia por uma forma de pensamento que, como na segunda tese
de Marx sobre Feuerbach, já em 1845 ousava dizer: “O problema de
se poder atribuir ao pensamento humano uma verdade objetiva não é
um problema teórico, mas sim, um problema prático”. Em contraste,
o “idealismo transcendental” kantiano, por exemplo, só me desperta
profundo tédio.
Falar de filosofia da História evoca a Marx, mas também a Hegel, entre outros
nomes da referida tradição. Sabe-se que as preleções de filosofia da história de Hegel
tinham grande audiência e prestígio na Berlim do século XIX e, até metade do século
passado, estudiosos como Heinerich Zimmer defenderiam a concepção hegeliana de
história afirmando que ela possuiria fórmulas ainda hoje não superadas. O senhor
compartilha dessa avaliação?

Em minha opinião, a herança hegeliana presente no marxismo é
muito mais um problema, um peso, do que algo positivo.
 O Idealismo alemão também teria contribuições à história. Entre todas, há aquela
máxima de Friedrich v. Schlegel que diz que: “o historiador é um profeta às avessas”.
Resta nos historiadores contemporâneos algo que remontaria a essas compreensões
românticas de historiador e de História?

Muito pouco. Os paradigmas teóricos e epistemológicos em
História têm, também eles, uma história. Os modos de ver do século
XIX são dificilmente sustentáveis hoje em dia, em especial num
sentido forte ou “ortodoxo”. Ao indutivismo empirista do século
XIX correspondeu a escola “metódica”; às convicções de ser o
método científico hipotético-dedutivo responderam, sem dúvida
com bastante atraso no tempo, os tipos de História que alguns
chamam de “construtivista” (cujo ponto de partida é acreditar que
os documentos só “falam” quando adequadamente interrogados,
isto é, acreditar no papel ativo do sujeito do conhecimento, inclu-
sive selecionando, recortando e organizando os seus “fatos” e
“dados”); a um entendimento a meu ver extremo e errôneo dos
achados da Linguística estrutural e da Semiótica dela derivada se
deve a estranha noção de que as “verdades” dos historiadores não
passam de mero efeito discursivo. Não haveria como qualquer dessas
grandes tendências epistemológicas que tomei como exemplos se
desenvolver antes que, na cultura ocidental, as concepções mais gerais
de que ela derivou fossem ventiladas; e, ao serem ventiladas, cada
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uma delas afetou necessariamente, em medida maior ou menor, as
convicções precedentemente sustentadas. Em matéria de postura
epistemológica, é absolutamente impossível ser, hoje em dia, um
positivista de corte comtiano, por exemplo, ou escrever História à
maneira de um historiador romântico do século XIX como, por
exemplo, Michelet.18 Coisa diferente, perfeitamente factível, é
reconhecer antecedentes de certas características de uma dada
corrente – como o “grupo dos Annales” fazia exatamente quanto a
Michelet, atribuindo-lhe um interesse pioneiro pela visão holística,
integradora de múltiplos aspectos do histórico-social – em um
pensador de outra época.
Não é por acaso que a História e a discussão de seus problemas epistemológicos
evoquem algumas das tradições de pensamento nas quais teríamos o que há de mais
elevado na esfera do conceito. O anseio por um entendimento do passado parece não
dizer respeito a uma mera intelecção, mas a um cultivo intelectual. Como historiador
e teórico da história, que compreensão o senhor faz de intelectual?

Este é um assunto de contornos imensos, mesmo porque é
possível abordá-lo partindo de muitos caminhos diferentes. Eu
percorreria alguns desses caminhos e evitaria cuidadosamente outros
deles porque, por estes últimos, acho que “a vaca vai pro brejo”, isto é,
o debate tende a empantanar-se.
Certamente, o risco é notório!

Antes de mais nada, do mesmo modo que Lucien Febvre insistia
em que se falasse dos homens, não do homem, e que as feministas
afirmam fazer a História das mulheres, não da mulher – já que o uso
de categorias assim no singular dá a impressão de apontar para alguma
essência abstrata ou simples –, devemos falar, no plural, dos intelectuais
em sua diversidade, não do intelectual num perfil simples, único ou
generalizável (que não existe).

18 Jules Michelet: historiador e filósofo francês nascido em Paris em 1798. Formou-se em
um período muito favorável aos eruditos da França. Em 1830, acontecimentos políticos
promoveram seus mestres Abel-François Villemain e François Guizot a cargos políticos,
o que garantiu a Michelet lugar nos Arquivos Nacionais bem como o título de professor
suplente de Guizot na Faculdade de Letras da Sorbonne. Entre suas audaciosas obras destaca-se
Introdução à história universal (1831). Faleceu em 1874, na mesma cidade.
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Nesse ponto, o senhor parece concordar com Michel Foucault, quanto ao fato do
intelectual ser uma ideia estranha, construída por impressões mais ou menos frequentes,
do que uma ideia abstrata e absoluta.19

É possível discutir o assunto dos intelectuais do ponto de vista
da sua institucionalização e profissionalização setoriais. Como historiador
atuante numa universidade federal, sou herdeiro de uma tendência à
institucionalização das atividades de historiador e da profissionalização
dessas atividades que começou no século XIX (na Alemanha em
primeiro lugar), sob o impulso do auge do nacionalismo nos países
europeus: os Estados nacionais acharam que a pesquisa e, sobretudo, o
ensino da História eram mecanismos centrais na reprodução da nação
e investiram bastante nesses setores de atividades. Daí não somente a
ampliação muito grande do número de docentes em História no ensino
primário e secundário, como também o grande investimento em
bibliotecas, arquivos, cátedras universitárias, academias, revistas
especializadas, coletâneas impressas de fontes primárias, etc. A pergunta
que se impõe na atualidade é: com o declínio relativo do Estado-nação
e do próprio nacionalismo, continuar-se-á a gastar, no futuro, tanto
como se tem feito até agora, no que possa garantir a manutenção de
uma História institucionalizada e profissional?...
Entendo.

É perfeitamente possível a História feita em outros contextos de
inserção social (não houve, na verdade, uma História institucionalizada
antes do século XIX, e no entanto a História vinha existindo de diversos
modos desde os antigos gregos); mas, sem dúvida, apresentaria contornos
diferentes e cumpriria funções muito diversas daqueles que se percebem
nos últimos dois séculos. No Brasil, o episódio da vinda da família real
portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808 e, um pouco mais tarde, a
importância atribuída pelo Império à História e seu ensino na difícil
construção do que deveria ser uma nação brasileira (difícil porque, ao
mesmo tempo, não havia a intenção de estender de fato a cidadania
efetiva à maioria das pessoas) explicam que alguns dos elementos da
institucionalização e profissionalização setoriais foram extremamente

19 FOUCAULT, Michel. Os intelectuais e o poder. In: Microfísica do poder. Trad. Roberto
Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1979.
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rápidos em nosso país, em comparação com o que ocorreu na América
Espanhola. Em contraste, atrasou-se muito, entre nós, o início da formação
profissional dos historiadores em universidades, que teve de esperar até a
década de 1930 para efetivar-se. Posteriormente, a partir, sobretudo, de
1970, a extensão das pós-graduações e do sistema de bolsas para pesquisa
às ciências humanas e sociais, incluindo a História, bem como a instauração
de uma carreira docente mais adequada nas instituições de ensino supe-
rior, propiciaram novos avanços profissionais e institucionais. Pagou-se
o preço, porém, da extensão dos critérios de avaliação derivados das
ciências formais e naturais a setores de pesquisa onde eles não são
adequados: os burocratas das instituições financiadoras da pesquisa
quiseram facilitar as coisas para eles e, com isso, com frequência impuseram
critérios muito ruins, que continuam vigentes. Costumam fazer ouvidos
moucos a quaisquer críticas a respeito, pois convém-lhes a continuação
das coisas como estão.
Esse seria um dos modos de indagar sobre os intelectuais ativos nos diversos campos
científicos; qual seria o outro que o Senhor anuncia?

Sim, e outro é o de uma Sociologia da Ciência influída por
epistemologias tendencialmente irracionalistas ou “anarquistas”, como a
de teóricos como T. Kuhn e a de P. Feyerabend, com a finalidade de
apresentar as verdades científicas e os modos pelos quais se impõem
como algo derivado de redes de poder e de relações envolvendo cientistas
e instituições, como uma convenção a que se chega em um dado
momento, sem que tal processo tenha a ver de verdade com os conteúdos
científicos em si. Isto exemplifica um dos caminhos que eu recuso...
Isso fica até mais claro no caso de Feyerabend.

Correto, mas, provavelmente, o campo mais útil de indagação
acerca do papel dos intelectuais nas sociedades humanas tem a ver
com a teoria das ideologias. No marxismo do século XIX foi
importante a noção da ideologia como “falsa consciência”, que acabou
por facilitar, no século seguinte, as distorções bem conhecidas da era
de Stálin e, posteriormente, dos seguidores de Althusser, ou seja, a
oposição entre “ciência burguesa” (falsa ciência) e “ciência proletária”
(verdadeira ciência), com os resultados deletérios que se podem atribuir
a uma dualidade dessas: por exemplo, a condenação, na União Soviética
stalinista, da genética e da cibernética como “antidialéticas” e, portanto,
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a sua consideração como disciplinas “pseudocientíficas”. Já Antonio
Gramsci, com sua oposição entre “intelectuais orgânicos” e
“intelectuais tradicionais”, no quadro geral de sua teoria da hegemonia
social, abriu caminhos extremamente interessantes de indagação acerca
dos papéis possíveis que poderiam ser desempenhados socialmente
pelos intelectuais.

Roberto Finelli, tentando aplicar um raciocínio derivado de
Gramsci à visão de mundo dos intelectuais chamados pós-modernos,
acha que, à redução do capital à “invisibilidade” devido a sua concepção
como algo abstrato e não humano, corresponde a hegemonia de
filosofias e teorias da desmaterialização, que tratam de fazer do ser
nada mais do que a linguagem (existem versões discursivas que se dão
por verdadeiras, mas não existem verdades efetivas que possam ser
afirmadas a respeito do mundo ou da sociedade em si), na era da
filosofia hermenêutica. Este seria um modo indireto em que certos
intelectuais servem ao capitalismo atual; enquanto, acrescentaríamos,
um modo direto é o dos que afirmam os princípios neoconservadores
e neoliberais do assim chamado “pensamento único”. Em História
Econômica, por exemplo, isto corresponde a universalizar para quaisquer
sociedades e períodos o mercado formador de preços e a atitude
burguesa diante da economia, como se sempre houvessem existido,
desde o Paleolítico Inferior (o que significaria serem o capitalismo e o
mercado “naturais” e, portanto, inescapáveis: uma parte da paisagem,
para dizê-lo assim).
Após essa avaliação bastante completa, qual seria o maior serviço que o historiador,
como intelectual, poderia prestar a sua comunidade científica e à sociedade?

Partindo da pluralidade sempre presente do que sejam os
intelectuais, na minha área específica eu oporia os historiadores que
sustentam a memória social construída pelos grupos dominantes, posta
a serviço da manutenção das coisas como são, aos historiadores que,
no dizer de Robert Bentley, praticam a antimemória, isto é, denunciam
as construções ideológicas da memória que convêm aos grupos
dominantes.
A ideia do intelectual em sua concepção não estaria hoje em contraste com o
perfil acadêmico especializado que é hoje prioridade das universidades e agências
de fomento?
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Nunca fiz muito caso das tendências ao excesso de especialização.
Sempre estudei exatamente o que no momento julgava necessário,
mudando às vezes de áreas de pesquisa. Dentro dos limites que minha
profissão impõe, naturalmente: sempre estudei somente sociedades cujas
fontes pudesse ler no original, não em traduções, já que em História é
preciso trabalhar, em todos os casos, com as fontes primárias.
A formação especialista extremada já foi considerada por alguns uma distorção. Em
contrapartida, temos outras posturas que também são dignas de reflexão. Com o
intuito de “popularizar” a história, circulam hoje em bancas de revistas publicações
sobre história na forma de suplementos de jornais ou em magazines cujo conteúdo é
tão diluído que faria um manual razoável, como o do Paul Petit,20 parecer literatura
de altíssimo nível. Em sua avaliação, publicações como essas trariam alguma
contribuição à formação intelectual do historiador?

A maneira correta de ver esta questão é bem definida na legislação
brasileira que trata das funções das universidades: ensino, pesquisa,
extensão. A extensão, isto é, pôr à disposição da sociedade o
conhecimento gerado pela pesquisa, é algo da maior importância. Só
não deve ser deixada a vulgarizadores malpreparados e irresponsáveis. O fato de
que isto aconteça mostra que as universidades nem sempre cumprem
adequadamente suas funções de extensão.
O senhor lê o que se produz atualmente sobre História, ou anda relendo os clássicos?

Sou um professor e um pesquisador ativo, ainda não me aposentei.
Ambas as atividades só podem ser exercidas com honestidade se eu
me mantiver informado e atualizado, de modo que procuro fazer isso
na medida dos meios de que disponho. Agora, aos clássicos se volta
sempre com proveito. Há, no entanto, divergências naturais entre
diferentes historiadores acerca de quais seriam tais clássicos. Na
“canonização” de um autor ou de um livro como “clássico” intervêm
fatores diversos – posições políticas, afinidades de opinião, as leituras e
aulas que marcaram o processo de formação de cada profissional etc.
Para dar um exemplo, para mim Pierre Vilar continua a ser um clássico;
é possível, no entanto, que seja um historiador bem menos lido hoje,
no Brasil, do que há vinte anos.

20 PETIT, Paul. História antiga. Trad. Pedro Moacyr Campos. São Paulo: Difusão Europeia
do Livro, 1964.
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Há algum bom livro que o senhor sugeriria ao acadêmico interessado em uma introdução
à História Antiga?

É difícil indicar um único livro. A História Antiga é um campo
imenso e heterogêneo e dificilmente uma obra geral introduzirá com
igual felicidade todos os seus aspectos. Pessoalmente, trabalho mais no
campo da Egiptologia. Mas, no Brasil, predominam, entre os que se
interessam pela História Antiga, aqueles voltados para a Grécia ou a
Roma antigas. Por tal razão, eu indicaria como leitura altamente
recomendável os livros de Moses I. Finley, em especial aqueles em que
faz a ponte entre temas antigos e modernos (ele o faz em relação, por
exemplo, à democracia e à escravidão). Entre nós, um historiador que
se interessa sistematicamente por esta interface antiga/moderna é José
Antonio Dabdab Trabulsi. O seu último livro, publicado na França, é
Participation directe et démocratie grecque.21 Nele lemos, na página 11: “Que
não haja, pois, ambiguidade: trata-se, aqui, do que antes se chamou de
‘História engajada’, ou do que um historiador de meados do século
XX, Jules Isaac, chamou de ‘tentativa de História parcial’. Este trabalho
tem, portanto, dois objetivos: iluminar as práticas participativas antigas
e demonstrar que elas podem ser úteis para melhor fazer compreender
os limites políticos da democracia representativa”.
O senhor atualmente desenvolve alguma pesquisa?

Sim. Estou escrevendo – com alguma lentidão, por ter
atravessado nos últimos anos problemas de saúde que impediram o
uso de meu olho direito – um livro de caráter teórico-metodológico e
polêmico sobre teoria do poder e História Política. Uma das finalidades
do livro em questão é criticar o que eu chamo de “tentação culturalista”
em História Política. No terreno da Egiptologia, minha pesquisa atual
(iniciada em agosto de 2007) apoia-se nos textos ficcionais do segundo
milênio a.C. Conservaram-se, num estado de preservação do texto
que permite análises detalhadas, quatro obras ficcionais da primeira
metade do milênio indicado (Reino Médio), escritas em egípcio médio,
e sete da segunda metade (Reino Novo), escritas em egípcio tardio.
Tais obras são contos: os antigos egípcios não elaboravam obras
ficcionais longas, um hábito que começou somente com os gregos e,

21 Cf: Bibliografia ao fim desta entrevista.
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mesmo entre eles, em período relativamente tardio. As hipóteses
principais a serem desenvolvidas na pesquisa são as seguintes: a
representação do social na ficção egípcia procedia por hipérbole e pelo
uso de estereótipos simples, no sentido de uma afirmação da ideologia
faraônica: refiro-me tanto às relações primárias quanto às estruturas do
social propriamente ditas; transformações parciais mas bem visíveis
nesses estereótipos e, mais em geral, nas categorias utilizadas na ficção
indicam, no Reino Novo (iniciado em meados do  século XVI a.C.),
uma mudança relativamente importante do público-alvo e dos valores
que se queria  doravante apoiar (sempre no interior da moldura do
Estado faraônico), por sua vez ligada a mudanças constatáveis na própria
sociedade.

Principais obras:
A cidade-estado antiga. São Paulo: Ática, 1985.
Sociedades do antigo oriente próximo. São Paulo: Ática, 1986.
Ensaios racionalistas. Rio de Janeiro: Campus, 1988.
Sete olhares sobre a antiguidade. Brasília: EdUNB, 1994.
Deuses, múmias e ziggurats: uma comparação das religiões antigas do Egito e da Mesopotâmia.
Porto Alegre: Editora Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul,
1999.
Representações: contribuição a um debate transdisciplinar. Campinas: Papirus, 2000.
Um historiador fala de teoria e metodologia: Ensaios. Bauru: EDUSC, 2005.

Obras em outros idiomas:
La Guyane Française (1715-1817): aspects économiques et sociaux.Contribution à ĺ étude
des sociétés esclavagistes d´Amérique. Petit-Bourg (Guadaloupe): Ibis Rouge, 1999.
Participation directe et démocratie grecque: Une histoire exemplaire? Besançon: Presses
Universitaires de Franche-Comté, 2006.
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“Toda pessoa humana é um intelectual, porque é
portador de intelecto, pensa a realidade e projeta
para si uma visão de mundo. Esse é um dado
protoprimário do ser humano. Mas há pessoas que
colocam o foco no trabalho do intelecto, densificam
sua atividade intelectual, fazem-se, por assim dizer,
profissionais do pensamento. São os intelectuais.
Estão inseridos num tipo de sociedade, numa
determinada classe social, num determinado tempo
histórico e comungam de interesses grupais ou
coletivos. Tudo isso não é irrelevante para a atividade
intelectual. Daí que há Intelectuais e intelectuais.”

Teólogo e filósofo, Leonardo Boff nasceu em Concórdia/SC. Doutorou-se pela
Universidade de Munique, na Alemanha, em 1970. Durante 22 anos foi
professor de Teologia no Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis/RJ,
ordem à qual pertencia até romper com a Igreja hierárquica por força de suas
orientações político-ideológicas. Principal nome da Teologia da Libertação no
Brasil, foi professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ,
além de professor-visitante em diversas universidades estrangeiras como Harvard
(EUA), Heidelberg (Alemanha), Basel (Suíça), Lisboa (Portugal) e Salamanca
(Espanha). Entre suas principais premiações está o prêmio de Doutor honoris causa
oferecido pelas universidades de Turim (Itália), Lund (Suécia) e pela Faculdade
Teológica Luterana de São Leopoldo (Rio Grande do Sul), o Prêmio
Nobel Alternativo da Paz no ano de 2002. É autor de mais de 70 livros sobre
teologia e filosofia e ciências afins. Na entrevista o autor revê a noção de Teologia da
Libertação, comentando-a à luz da filosofia de Nietzsche, e pensa o conceito de fé e
cuidado apoiando-se no repertório de suas ideias.

Leonardo Boff
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***
Em sua principal obra, Friedrich Nietzsche declara que Deus está morto. Para além
das interpretações rasas que fazem do autor um ateu, podemos entender essa frase como
aquilo que se dá a partir da saturação de um modo de compreender a história da
metafísica. Essa, com Nietzsche, não é mais a dona de um saber absoluto. A metafísica
não tem mais um Deus secreto que cria e sustenta toda a verdade. Nietzsche diz que
Deus está morto e, no sentido que tratamos aqui, também um Kierkegaard e um
Marx concordariam com a ideia, na medida em que investem seus esforços não numa
metafísica, mas em pensar a vida em caráter material, seja na existência humana ou no
modo de produção capitalista. Uma teologia que surja nesse contexto não seria também
uma teologia de um “Deus” morto? Pergunto na intenção de saber se podemos qualificar
a dita Teologia da Libertação, de forte caráter filosófico marxista, como uma teologia
para a vida, sem a ênfase em elementos metafísicos.

A teologia da libertação parte da vida oprimida, das classes exploradas,
das raças submetidas, das mulheres vilipendiadas e da natureza devastada.
Contra essa opressão generalizada, ela propõe uma prática que produza
libertação concreta para cada opressão concreta. Se ela pressupõe uma
filosofia, esta não pode ser outra que aquela que se insurge contra esse não-
ser, contra os mecanismos que produzem as não-pessoas e transformam
o jardim do Éden num matadouro. Parte de uma negatividade para negar
esta negatividade e revindicar uma positividade que deve ser ainda criada e
participada por todos. Fala-se que Deus é o Deus dos oprimidos do Egito
e dos exilados da Babilônia. Portanto, é o Deus da história e não da metafísica,
fundador e sustentador de todo ser. Esse Deus histórico não é indiferente
aos gritos que vêm da Terra. Ele é um Deus ético. A Ele interessa que os
oprimidos sejam libertados, que os exilados encontrem o caminho de volta
para a pátria, que os cegos vejam, que os injustiçados gozem do direito e
que os condenados a morrer antes do tempo possam viver. É um Deus
que toma partido contra o faraó e a favor de Moisés. Se não fosse parcial,
Ele não seria universal. Quer dizer, só assumindo os últimos pode assumir
a todos, os antepenúltimos até os primeiros. A Teologia da Libertação
pressupõe uma filosofia da liberdade a ser resgatada por uma ação que a
tira do cativeiro ao qual está submetida por forças econômicas, políticas,
sociais e culturais. Para ela, faz sentido a tese de Emmanuel Lévinas segundo
a qual a metafísica primeira é a ética da libertação do empobrecido, da
alteridade negada e do rosto desfigurado.
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Entenda que o que chamo de morte de Deus não significa a morte da experiência do
sagrado. Esta vive, por meio da mística, por exemplo.

Sim, mas creio que precisamos explicar bem, ao leigo, o que
Nietzsche quer quando anuncia a morte de Deus. Não é que Deus morreu,
pois um Deus que morre não é Deus. É que nós matamos a Deus.
Existencialmente matamos Deus. Quer dizer, impedimos que ao redor
da realidade “Deus” se projete um sentido radical da existência, se possam
criar vínculos e uma socialidade humana. Por isso o que segue à morte de
Deus é a solidão do ser humano e seu desgarramento. O que se opõe à
religião não é o ateísmo, mas a perda da ligação e da conexão com todas
as coisas e dos seres humanos entre si. O que caracteriza o tempo atual é
o desenraizamento, a derelição, o viver-no-inferno que é o viver na solidão
de ser apenas indivíduo, sem laços, sem palavras que comunicam e sem
gestos que acolhem.
A teologia da libertação talvez pudesse ser associada àquela postura que o geógrafo
Josué de Castro propugnou quando dizia que “desenvolvimento” só pode ser pensado
como desenvolvimento humano; daí, uma teologia de fato libertária, deveria libertar o
homem e não apenas referendar instituições como a Igreja.

Talvez. Desde o início a teologia da libertação se apresentou
como uma alternativa à teologia do desenvolvimento entendido como
crescimento material. Percebia a base das análises feitas pelos sociólogos
da dependência que nosso desenvolvimento era desenvolvimento do
subdesenvolvimento. Impunha-se romper esta conexão que
representava uma opressão. Daí a palavra-motora “libertação”. Esta
libertação sempre foi entendida como libertação integral, de todos os
homens e do homem todo. Se deve ser integral então deve ser também
econômica, política e social e não apenas espiritual, como se pressupunha
ser o propósito da Igreja.
Uma revisão (ou contestação) como esta não colocaria a teologia da libertação em
uma posição similar àquela das heresias medievais, bem como da reforma protestante?

O que a teologia da libertação sempre cobrou foi que a Igreja,
presente no meio dos pobres, pudesse ser uma aliada poderosa de
suas causas. Setores importantes da hierarquia, liderados por Dom
Hélder Câmara, se colocaram ao lado e junto dos pobres, sofrendo
com eles maledicências e perseguições. O importante não é a teologia
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da libertação, mas a libertação concreta dos oprimidos. A teologia e a
Igreja podem ser fatores de inspiração e de apoio a esta causa
verdadeiramente messiânica.
Muito de sua obra possui um enfoque social. Seria este aspecto importante a um
teólogo ocupado com os interesses da igreja entendida como comunidade, como “ekklesia”?

A pergunta que nós teólogos nos colocávamos desde o início de
nossas reflexões que deram origem à teologia da libertação era: como
anunciar um Deus bom num mundo de miseráveis? Esse anúncio
somente teria credibilidade se ajudássemos a mudar esta sociedade de
ruim em boa para que então fosse verdadeira a palavra: “Deus é bom”.
Como as grandes maiorias latino-americanas são simultaneamente
pobres e cristãs, nos perguntávamos: como fazer que este cristianismo
dos pobres fosse fonte de resistência, de rebeldia e de libertação e não
fator de resignação e de acomodamento. A “ekklesia”, no seu sentido
original nos primórdios do cristianismo, tinha um significado político e
secular: a reunião de todo o povo para discutir e decidir sobre questões
que dizem respeito a todos. Talvez essa tenha sido a forma de
democracia mais radical que conhecemos na história, melhor do que
aquela dos gregos, que se restringia apenas aos cidadãos livres, excluindo
os trabalhadores manuais, as mulheres, os escravos e os estrangeiros. A
Igreja dos primórdios vivia esta forma de comunidade, chamada até
por Engels de “comunismo originário”, pois os fiéis, segundo o
testemunho dos Atos dos Apóstolos, colocavam tudo em comum e
não havia pobres entre eles. Portanto, a Igreja tinha naturalmente uma
dimensão social. A questão dos pobres lhe era tão essencial que quando
Paulo vai a Jerusalém para se encontrar com Pedro e os Apóstolos
para verificar se sua doutrina combinava com a deles e a de Jesus,
Pedro ao final do encontro pergunta a Paulo sobre como ele tratava os
pobres. Ao que este responde: sim, preocupei-me deles desde o início.
Quer dizer, a questão dos pobres pertence à essência do cristianismo.
Um cristianismo que não faz nada pelos pobres e com os pobres não
tem muito a dizer a Deus e muito menos aos homens.
Seu livro Igreja, carisma e poder22 teve grande destaque na época de sua publicação,
não só pelas pesadas críticas que o senhor volve ali contra a instituição Igreja, mas

22 Cf: Bibliografia ao fim desta entrevista.
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também pela celeuma causada pelo processo judicial que o Vaticano lhe impingiu.
Esse assunto é conhecido de todos, e julgo que seja dispensável explorar mais, mesmo
porque ele está muito bem registrado na entrevista que o senhor concedeu à revista
Caros Amigos (setembro de 1998). Mas gostaria que o senhor fizesse uma
avaliação da atualidade desse livro depois de todos esses anos e, principalmente, agora
que o antigo Cardeal Ratzinger é Papa.

O livro Igreja: carisma e poder, publicado em 1982, pretendia aplicar
as intuições da teologia da libertação para as relações internas da Igreja.
Uma Igreja que cobra libertação na sociedade somente será crível se ela
mesma, dentro de seus espaços internos, viver a liberdade e apoiar passos
rumo à libertação também de estruturas eclesiásticas que vinham dum
passado longínquo e que funcionavam como opressoras dos fiéis. Assim
tentei mostrar que os direitos humanos não são muito observados dentro
da Igreja porque a palavra dos teólogos e teólogas é fortemente vigiada
e o espaço da reflexão crítica é extremamente limitado. A crítica, mesmo
com boa intenção, é logo desqualificada como ruptura da comunhão e
como inimizade para com a Igreja. Os leigos não possuem cidadania
completa, pois não têm nenhum poder de decisão. Devem fazer o que
as autoridades eclesiásticas ordenam. As mulheres são equiparadas a
menores, sendo colocadas à margem da vida eclesial. E elas constituem
mais da metade da Igreja e são elas, especialmente nas comunidades
eclesiais de base, que fazem os principais trabalhos, também de direção.
Principalmente questionava a forma autoritária como o poder era e con-
tinua sendo exercido dentro da Igreja, concentrado em poucas mãos,
hierárquico, patriarcal e celibatário. É o famoso patriarcalismo do amor
que de amor tem muito pouco. A mensagem de Jesus é clara: que não
haja quem se apresente como pai e mestre, porque todos devem se
considerar irmãos e irmãs e um só é mestre, Jesus Cristo, e um só é pai,
Aquele que está nos céus. Na Igreja Católica, no entanto, existe o Papa,
que é a abreviação de “pater patrum” que significa “pai dos pais” e
mestre supremo da verdade. Especialmente o poder, segundo Jesus,
deve ser serviço porque o exercício autoritário é próprio dos pagãos.
Tais coisas são evidências para uma leitura teológica e não ideológico-
institucional da Igreja. Tudo isso escrito por mim foi considerado excessivo
e intolerável. Devia justificar-me em Roma. Moveu-se contra o livro um
processo judicial doutrinário. Tive que sentar na cadeira onde Galileu
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Galilei e Giordano Bruno também tiveram que sentar, eles muito mais
sábios e importantes do que eu, teólogo menor e periférico. Quando fiz
reverência à cadeira, o Cardeal Inquisidor, o então Joseph Ratzinger, me
fez severa advertência dizendo que estava ali, não para reverências, mas
para responder por minha fé. Não vou entrar em detalhes do
interrogatório, pois isso me levaria longe. Mas o curioso e, ao mesmo
tempo, escandaloso é constatar que a mesma instância acusa, julga e
condena, isto é, o ex-Santo Ofício ou Santa Inquisição, hoje eufemisticamente
chamada Congregação para a Doutrina da Fé. O nome muda mas a lógica e
o ânimo de condenar permanecem os mesmos. Quem é convocado a
esta alta instância já sabe que sairá de lá condenado ou submetido a
alguma punição ou restrição. Em todos os regimes, antigos e modernos,
mesmo os mais seculares e até ateus, como na antiga União Soviética, os
poderes são separados para que se salvaguarde o mínimo de justiça.
Aqui, na Igreja Católica, eles são acumulados numa mesma pessoa,
impedindo qualquer salvaguarda dos direitos. Acresce ainda que você
não tem um advogado que o defenda nem tem acesso aos nomes que o
acusaram e indiciaram. Quando fiz referência desta estranheza ao Cardeal
Ratzinger, simplesmente respondeu: você deve saber como é o exercício
do poder na forma católica, a partir da autoridade. Ao que eu lhe retruquei:
exatamente aquela que Jesus condenou, chamando-a de pagã. A impressão
que me restou daquele acontecimento é que nas estruturas hierárquicas da
Igreja predomina uma visão feudal e monárquica das relações sociais. As
pessoas simplesmente não contam, são peças de um jogo exercido por
poucos que detêm tudo em suas mãos. Estão mais próximos dos palácios
dos césares do que da barca do pobre Pedro. No fundo, não conta a
verdade, mas a certeza. Por garanti-la utilizam todos os meios, até os
mais arbirtrários. Querer reformar este tipo de Igreja é como querer
reanimar a um cadáver. Ela não tem salvação. É vitima de seu próprio
sistema fechado, antes poço de águas mortas que fonte de águas vivas.
Apesar destas contradições, há excelentes cardeais e bispos, ótimos
sacerdotes e teólogos e teologias inteligentes e ousadas e um corpo de
leigos com grande capacidade de articulação do discurso da fé com o
discurso do mundo. Então são os autênticos depositários da herança de
Jesus, herança de generosidade, de humanidade e de universal fraternidade
porque todos são filhos e filhas de Deus no Filho Jesus.
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O livro ainda é incômodo à Igreja? As teses básicas do livro Igreja: carisma e
poder são tão atuais como quando foram propostas em 1982?

Diria que são ainda mais atuais, pois a instituição romana
endureceu suas práticas de controle e enquadramento e liquidou o
espírito profético dentro da Igreja. Especialmente sob João Paulo II,
mas continuando com Bento XVI, se verifica uma lamentável
mediocrização do pensamento. Há expressões claramente regressivas,
fundamentalistas e arrogantes como aquela que ainda afirma que fora
da Igreja não há salvação e que a única Igreja verdadeira, a de Cristo, é
a romana e que as demais “igrejas” não o são, pois possuem apenas
elementos eclesiais. Além de ser uma afirmação ofensiva, representa,
em sã teologia, um erro teológico palmar, porque pressupõe que o
Evangelho e Jesus podem se exaurir numa única instituição terrena e
humana. Jesus teria apenas o tamanho da Igreja Romana, que é um
pedaço do Ocidente e parte irrisória da humanidade. A obsessão con-
tra a teologia da libertação é tanta que nos discursos oficiais da Cúria
Romana se aboliu a palavra “pobre”. Ninguém nas discussões deve se
referir aos pobres e oprimidos. Uma Igreja que expulsa os pobres traiu
a herança de Jesus e se torna irrelevante para o mundo. Eu mesmo, que
havia aceito, para o primeiro semestre de 2008, ser professor visitante
na Universidade onde estudei, em Munique, oferecendo um curso e
um seminário sobre os novos desafios da teologia da libertação, fui
impedido de fazê-lo à petição do atual Papa que, ao visitar a Universidade
onde ele mesmo se formara, viu o cartaz anunciando meus cursos. O
Reitor não teve outra alternativa que protelar sine die este meu curso, a
ser feito a convite dele, muito esperado pelos estudantes, pedindo-me
desculpas e compreensão, pois se tratava do mais famoso aluno da
universidade, agora Papa, e que  não poderia contraditá-lo. Logicamente
entendi o impasse e as razões do Reitor.
Certa vez presenciei o Frei Betto usar uma metáfora segundo a qual a Igreja seria
hoje como a caixa d’água da cidade de Belo Horizonte (onde nasceu), que embora
imponente de longe, de perto poderia se observar pouco conteúdo. O senhor
compartilha dessa avaliação?

Compartilho com esta metáfora. A Igreja Católica Romana não
se conscientizou ainda do processo de globalização e da unificação da
espécie humana numa única Casa Comum, no planeta Terra. Ela vive
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ainda do sonho medieval de ter poder e hegemonia sobre toda a
humanidade a pretexto de ser a única religião revelada e a exclusiva
intérprete autêntica da lei natural. Ela precisa encontrar o seu lugar no
concerto das demais religiões, algumas delas mais ancestrais que o
cristianismo e, digamos a verdade, mais sábias e místicas como a tradição
do zen-budismo e do Tao. A história da salvação que ela pretende anunciar
e atualizar é interna à história humana e não sua alternativa. Se é interna
então é imperioso entender que todas as religiões e caminhos espirituais e
também as sociedades humanas são potenciais portadoras e mediadoras
desta salvação. Impõe-se daí a necessidade do diálogo de todos com
todos, o mútuo aprendizado e a preocupação coletiva de manter viva a
chama sagrada que existe em cada ser humano. Se um dia esta chama se
extinguir, desaparecerá também o que há de mais sublime e sagrado no
ser humano. A Igreja não pode se autofinalizar. Ela não existe para si mas
para a humanidade, melhor dito, para a dimensão espiritual da humanidade.
Ela não é fim mas meio. Quando se transforma em fim, acaba
aterrorizando as pessoas, obrigando-as a pertencer a ela, caso contrário
correm risco de perdição eterna. Ademais ela nunca deve esquecer suas
contradições internas: o primeiro papa, Pedro, traiu e foi chamado por
Jesus de satanás porque não atinava com os desígnios divinos. Houve
notoriamente papas criminosos que utilizavam o privilégio da cátedra de
Pedro para assaltar os dinheiros dos fiéis, cometer adultérios, ordenar
assassinatos de desafetos, falsificar documentos para legitimar a rapinagem
de vastos territórios. Por outro lado, houve papas exemplares como
Gregório, o Grande, no século V, Leão XIII da encíclica social Rerum
novarum e o bom João XXIII, amigo de toda a humanidade. Há uma
tradição teológica que vem do século IV e sempre retomada
posteriormente que diz ser a Igreja uma casta meretrix: ela é uma casta
meretriz. Casta porque guarda a memória de Jesus e meretriz porque
continuamente atraiçoa. Humildade, renúncia a toda arrogância e vontade
de ser a detentora exclusiva da verdade fariam um enorme bem à Igreja.
Lamentavelmente são os valores mais ausentes nas instituições eclesiásticas
centrais do Vaticano.
Embora existam críticas possíveis de serem feitas sobre a Igreja, é inegável que ela foi
celeiro de grande e rica produção de cultura. Sua mensagem, junto com os valores
greco-latinos, constitui muito da feição que o Ocidente tem hoje. Responsáveis por isso,
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homens como Agostinho, Anselmo, Isidoro de Sevilha, Tomás de Aquino, Eckhart
e São João da Cruz trouxeram contribuições ao pensamento contemporâneo. Em que
medida esses fizeram parte de sua formação?

O cristianismo é uma das fontes formadoras e alimentadoras de
grandes valores humanos, como a sacralidade da pessoa humana, seus
direitos invioláveis e a percepção de que o ser humano tem uma abertura
congênita para o Transcendente e para o Infinito. Especialmente nas artes
sua contribuição foi grandiosa. Poderíamos até dizer que nunca houve
conflitos entre a música, a pintura e as artes plásticas e a fé. Há uma
espécie de conaturalidade de base entre a experiência religiosa e a
experiência artística. Ambas vivem do “mirandum” (capacidade de
admirar-se), como diria Tomás de Aquino citando Aristóteles. É o que
garante o valor indestrutível do cristiansimo face a sua expressão
instituicional que é centrada no poder sagrado, articulado com outros
poderes seculares, experiência que, analisada à distância, não foi
historicamente bem sucedida. Como teólogo que foi privilegiado por
uma formação rigorosa, tive a obrigação de me confrontar com os
grandes gênios do cristianismo, desde os primeiros padres da Igreja como
S. Justino, São Clemente e principalmente Orígenes, passando por Santo
Agostinho, os mestres medievais com suas sumas teológicas que são
verdadeiras catedrais de arquitetônica intelectual, e chegando aos
reformadores como Lutero, Calvino e Zwinglio, que eram teólogos
geniais, culminando com os modernos como Karl Barth, Rudolf
Bultmann, Karl Rahner, Yves Congar, Henri de Lubac, Teilhard de Chardin
e outros. De alguns deles cheguei até a ser aluno e amigo como de Rahner,
von Rad e Pannenberg. Mas meu interesse maior sempre foram os místicos
ou os textos místicos. Os teólogos falam sobre Deus, os místicos falam
a partir de Deus. Os teólogos pensam Deus, os místicos sentem Deus.
São os místicos que oferecem a matéria-prima para a reflexão teológica.
O maior deles para mim, no campo cristão, é o Mestre Eckhart. Fiz a
primeira tradução em português de suas obras principais, com uma longa
introdução sobre a singularidade da experiência mística em articulação
com o processo de libertação. Mas não me limitei apenas ao campo
cristão. Incursionei pela mística sufi, muçulmana, especialmente a de Rumi
e a de Ibn Arabi, a mística oriental com os mestres Chuang-tzu, Lao-tsé
e os livros sagrados da Índia. Tal visitação e influências não substituem o
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trabalho criativo do teólogo. Finalmente, ele não deve apenas pensar o
que os outros pensaram, mas pensar com sua própria cabeça, a partir
dos desafios que percebe vindos da realidade social e mundial. A teologia
é sempre um discurso de articulação entre a realidade do mundo e a
realidade divina. Por isso é uma ciência que o obriga, por sua própria
natureza, a enfronhar-se nos distintos saberes porque é a partir deles que
as questões teológicas são suscitadas e ganham relevância histórica. Isso
sempre tentei fazer com maior ou menor sucesso. Se ela ajudou a alimentar
a chama sagrada nas pessoas, o dirá a história que sempre tem, depois de
Deus, a última palavra.
Conheço um texto seu sobre Eckhart que introduz o Livro da divina
consolação.23 Esse autor é um dos muitos que abordam a noção de cuidado como
um fenômeno humano. O que Eckhart chama de “zelus” (“Treiben” na língua do
autor) tem a ver com o que o senhor tratou no seu livro Saber cuidar?

Meus conhecimentos do Mestre Eckhart não chegam a este tipo
de detalhe. Mas como frequentei muito sua obra, agora menos, penso
que ele entende o “zelus” ou o “treiben” no sentido da ontologia me-
dieval. É o hábito (ou modo de ser) de todo aquele que vive
existencialmente a fé como escuta da Palavra, aquele que se põe na
posição originária de “obediência”, que vem de “ob-audire”, ouvir
atentamente, com zelo e cuidado, as mensagens de Deus  que nos vêm
a partir da realidade. Para Eckhart, Deus não pode ser apenas objeto
do pensamento, pois implicaria admitir que Deus estivesse apenas na
cabeça. Deus deve ser sentido com a totalidade do ser. Mas só ouve de
fato a Deus e não a si mesmo ou as solicitações do mundo quem está
na atitude do “zelus”, do cuidado reverencial. É mais ou menos o que
diz Pascal nos seus Pensées:24 “Crer em Deus não é pensar Deus mas
sentir Deus” com a totalidade do ser.
O conceito de cuidado foi apropriado contemporaneamente pelo filósofo Martin
Heidegger de Aristóteles,25 que o tratava como “phrónesis”; Michel Foucault também

23 BOFF. Leonardo. Mestre Eckhart: a mística da disponibilidade e da libertação. In:
ECKHART, Mestre. O livro da Divina consolação e outros textos seletos. Trad. Raimundo Vier et
al. Petrópolis: Vozes, 1994. p. 11-48.
24 PASCAL. Pensées. In: Œuvres completes. Paris: Éditions du Seuil, 1963.
25 Cf: HEIDEGGER, Martin. Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1993.
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fala do cuidado, por outra perspectiva. Com ele, o cuidado vem também da antiguidade,
nomeando o que em grego é “epimeleia herauto”.26 Lendo o seu livro, vemos que sua
noção de cuidado não consiste nem na primeira, nem na outra. O senhor parece
enfocar o problema a partir das ideias de Jean-Yves Leloup com seu Fílon e os
terapeutas de Alexandria.27 Seria correto afirmar que seu conceito de cuidado fica a
meio caminho de ambas?

Eu fiz uma elaboração própria do cuidado a partir da fábula
de Higino, que é o primeiro a reportar o cuidado como a essência
do humano. Esta fábula, curiosamente, é de origem romana e não
grega como as demais e em geral os mitos. Heidegger em Ser e
tempo28 dedica longas páginas ao cuidado, fazendo explícita referência
à fábula de Higino. Mas lhe dá um tratamento estritamente filosófico,
no âmbito de sua ontologia fundamental. Cuidado é uma forma de
estar no mundo e como dado primário que antecede a todos os
atos que a existência projetar. Rejeita o aspecto psicológico o que,
no meu modo de ver, empobrece sua análise. A “Sorge” (cuidado)
se torna dura e fria. Por isso os tradutores para o alemão de meu
livro Saber cuidar (Patmos Verlag de Düsseldorf), onde abordo o
tema, evitaram a palavra “Sorge” e preferiram “Achtsamkeit” ou
versões como “sorgfältige Achtsamkeit” ou “achtsame Sorge”. O
lado psicológico também configura um modo de ser e de reagir
face ao estar-no-mundo-com-os-outros. Eu estou convencido da
riqueza deste conceito realmente definidor da identidade humana,
ele é condição prévia para que cada ser surja no universo,
especialmente o ser humano (seu lado ontológico) e como o
condicionador prévio de cada ato e de toda a ação. Sem o cuidado
prévio nada irromperia e nenhuma ação seria plenamente humana,
carregada de empenho e responsabilidade.
 Kierkegaard em muitos de seus escritos fala da crença como um cultivo, como um ato
continuado de afirmação da fé. Em sua avaliação seria possível uma associação entre
a crença e o cuidado? Quero dizer, a crença seria um modo de cuidar?

26 Cf: FOUCAULT, Michel. A cultura de si. In: História da sexualidade – O cuidado de si. Vol.
III. Trad. Maria Thereza da Costa Albuquerque. Rio de Janeiro: Graal, 2002.
27 Cf: LELOUP, Jean-Yves. Cuidar do ser – Fílon e os terapeutas de Alexandria. Trad.
Ephraim F. Alves et al. Petrópolis, Vozes, 1996.
28 Op. cit.
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Fé em seu sentido originário hebraico – emin – está na raiz da
palavra “amem”. Crer é poder dizer sim e amém a toda a realidade
porque identifica nela sentido e valor. Fé nesta acepção é uma atitude
de abertura e entrega a um Maior. É um gesto de acolhida. Somente
depois fé comporta um conteúdo, uma mensagem, ou uma doutrina
ou dogma. Crer então é incorporar tais positividades. Mas aqui já nos
encontramos no âmbito da metafísica, quer dizer, da objetivação, da
representação e de dados culturais. Mas é fundamental compreender o
primeiro sentido de fé como abertura e acolhida do outro (fides qua,
diziam os medievais) e do Grande Outro. Esta fé está na base das
religiões. É antes uma espiritualidade que uma teologia. O outro tipo
de fé em conteúdos (fides qua) marca a diferença entre as religiões e
funda as diferentes teologias. A fé-espiritualidade une as pessoas. A fé-
doutrina as distingue e provoca até guerras religiosas. A fé-espiritualidade
pode ser entendida como uma forma de cuidado para com a
Transcendência, para com a fome de Infinito do ser humano. É neste
âmbito que se revela a profundidade maior do ser humano, sua
característica de projeto infinito. É aqui que emerge o cor inquietum de
Santo Agostinho, que somente sossega enquanto descansa em Deus.
Falamos de Eckhart, de Heidegger e de uma “teologia de um Deus morto”, e
presenciamos no século XX – com algum vigor – propostas de repensar a experiência
de Deus segundo sua negatividade. A dita Teologia Negativa parece apontar
para um Deus sem que esse seja considerado um “super-ente”. Como o senhor entende
a Teologia negativa? O senhor vê pontos de conexão entre ela e a Teologia da
Libertação?

A Teologia Negativa é parte essencial de toda teologia. A teologia
trabalha com o discurso. Sabe que este discurso não é adequado a
Deus, pois a Ele não temos um acesso direto. Daí se deriva que todo
discurso teológico é analógico, metafórico e evocativo. Ao dar-se conta
do caráter de mistério de Deus, a única atitude digna e coerente da
teologia é calar-se. Mas não é um calar-se de quem não tem nada a
dizer a Deus e sobre Deus. Tem muito a dizer. Mas por mais que diga,
não diz acertadamente. Alguns místicos chegam a afirmar que com
referência a Deus mais mentimos que dizemos a verdade. É neste
contexto que se deve acolher a teologia negativa. Ela é também chamada
de teologia apofática. Resumindo: acertamos mais, com referência a Deus,
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negando que afirmando. Por exemplo, podemos dizer: Deus não é
finito, não é condicionado, não é imperfeito. O que Ele mesmo é
positivamente, aí balbuciamos mais do que dizemos. A Teologia da
Libertação, como diz explicitamente um de seus fundadores, o peruano
Gustavo Gutiérrez: a teologia da libertação começa no silêncio reverente
e sofrido diante do pobre e do oprimido. Contempla nela a presença
do Crucificado que grita por libertação e ressurreição. Aí começa a
prática libertadora e sua correspondente reflexão. No final, depois de
tudo ter feito, termina também no silêncio de adoração diante de Deus,
silêncio contemplativo. Eu mesmo, em minhas reflexões especialmente
sobre a Santíssima Trindade e sobre a Experiência de Deus, afirmo
continuamente a vigência da teologia negativa e da única atitude digna,
o “nobre silêncio” de toda palavra.
Como teólogo, o senhor crê que a fé tenha maior peso para a Igreja do que a teologia?
Há o primado necessário de uma sobre a outra?

A fé é a pressuposição básica da teologia. Não há teologia, nem
cristã nem pagã, que não parte da fé. E fé, como já dissemos
anteriormente, mais que um conteúdo, é uma atitude de abertura de
acolhida de Deus e do Transcendente. A Igreja se define teologicamente
como a communitas fidelium, a comunidade dos fiéis. Essa não é uma
definição metafórica como esposa de Cristo, arca da nova aliança e da salvação,
mas uma definição real. É ao redor da fé que se reúnem as pessoas
para celebrar, expressar sua adesão a Deus e reforçar os laços de
pertença. É por causa da centralidade da fé que se afirma que as
comunidades eclesiais de base são verdadeira Igreja, porque realizam a
essência mínima que constitui a Igreja, vale dizer, a fé.
Teólogo e filósofo, que compreensão Leonardo Boff faz de intelectual?

Toda pessoa humana é um intelectual, porque é portador de
intelecto, pensa a realidade e projeta para si uma visão de mundo. Esse é
um dado proto-primário do ser humano. Mas há pessoas que colocam
o foco no trabalho do intelecto, densificam sua atividade intelectual, fazem-
se, por assim dizer, profissionais do pensamento. São os intelectuais. Estão
inseridos num tipo de sociedade, numa determinada classe social, num
determinado tempo histórico e comungam de interesses grupais ou
coletivos. Tudo isso não é irrelevante para a atividade intelectual.
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Mas deste modo não estaríamos caindo no caso que Pierre Fougeyrollas29 critica
naquele pequeno texto no qual ele comenta a palavra “intelectual”? Ele diz algo
como: ao generalizar as fronteiras do termo intelectual, seríamos obrigados a aceitar
que o auxiliar de escritório, o delegado seriam tão intelectuais quanto os professores e
os escritores...30

Mas há Intelectuais e intelectuais. Há intelectuais que são mais
comprometidos com certo tipo de ordem e colocam sua capacidade de
argumentação e de persuasão em função de manter, reproduzir e
aprofundar tal ordem. Outros sonham com um outro tipo de mundo e
de sociedade, diferente e até em oposição à vigente. São intelectuais
inovadores e libertários. Há outros que se ligam a movimentos sociais
seja de mudança, seja de conservação da sociedade. São os intelectuais
orgânicos destes movimentos, pois lhes dão respaldo moral e lhes
fornecem argumentos em favor de uma ou de outra visão de mundo.
Por fim há intelectuais filosofantes. Estes procuram se situar numa posição
a mais equidistante possível (sem jamais consegui-lo, porque não deixam
de estar enraizados num mundo concreto, já ocupado com ideias e
interesses) das contradições e injunções do real e tentam criar uma visão
crítica do todo. Buscam ressaltar as principais tendências e se interrogam
sobre valores e o destino coletivo da sociedade ou da humanidade. Penso
que, num nível mais radical, aos intelectuais é confiada a missão de cuidar
da chama da lamparina sagrada, protegê-la e alimentá-la para que o mais
profundo e o mais misterioso do ser humano nunca seja ferido ou
condenado a apagar-se definitivamente.
Quando fui seu aluno, ouvi do senhor a seguinte frase: “Quem não vive para servir não
serve para viver”, esta teria íntima implicação com sua compreensão acerca do que seja
a intelectualidade?

Essa frase que aprendi da boca de meu pai, mostra o caráter
ético de todo o saber e a orientação humanística de todo o trabalho

29 FOUGEYROLLAS, Pierre. La palabra “intelectual”. In: La cuestión de los intelectuales –
Edgar Morin, Roland Bartes, Martin Heidegger y otros. (Org.) Edgar Morin et al.; Trad.
Raúl Gustavo Aguirre. Buenos Aires: Rodolfo Alonso Editor, 1969.
30 O argumementro de Fougeyrollas (1969, p. 127) se traduz nos seguintes termos: “Quais
são as fronteiras além das quais se é intelectual e para aquém das quais já não se o é? Se o
intelectual se define por oposição a quem realiza tarefas manuais, será necessário dizer
que o empregado do escritório e o comissário de polícia têm iguais títulos de intelectuais
que o escritor, o professor e o diretor de cinema?”.
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intelectual. Este deve ser bom para as pessoas e para a humanidade.
Deve tentar elevar o nível de humanidade entre os humanos, deve
recordar permanentemente que o que nos faz realizados e felizes não é
a acumulação de bens materiais e de acesso ao poder. O que traz
felicidade aos humanos, sempre tão buscada, não está disponível nos
bancos, nem se oferece na bolsa nem se compra no mercado. É a
bondade, a amizade, o amor, a compaixão e o desfrute dos bens
relacionais e intangíveis. Estes se encontram no coração. É desenvolver
o capital humano e espiritual que faz surgir a felicidade e a paz. Papel
do intelectual humanista é recordar sempre de novo esta antiga e nova
lição, fonte secreta do sentido e da celebração da vida.
Na atualidade, quais seriam os temas que, em nosso país, constituem, segundo seu
entendimento, tarefas urgentes aos nossos intelectuais?

O Brasil não se constituiu ainda como um povo. Quer dizer, uma
sociedade de cidadãos livres e participativos. Há imensas massas
condenadas à ignorância (ignorância mantida pelas elites que temem a
consciência cidadã e os direitos que lhe cabem) e à marginalidade ou à
exclusão histórico-social. Uma das tarefas do intelectual, ligado ao destino
de sua pátria, é colaborar no nascimento de um povo. Esta é uma tarefa
política no seu sentido ético e suprapartidário. Este desafio significa que
ele precisa manter uma relação orgânica com os movimentos sociais que
com sua consciência emergente e organização procuram gestar esse povo.
Somente existe um povo quando há comunidades ou grupos
organizados, que elaboraram uma consciência comum de seus direitos e
deveres, que se sentem portadoras de um projeto e que se habilitam a
serem agentes da plasmação de sua vida e destino. A rede destes
movimentos constitui um povo. O intelectual deve inserir-se nesse processo,
frequentar os caminhos do povo, apoiar suas lutas e eventualmente
participar de sua paixão. Particularmente deve oferecer suportes para
superarmos a pesada carga do passado. Conhecemos a colonização que
deixou marcas na consciência dividida e no sentimento de dependência
dos países ricos e tecnicamente mais desenvolvidos. Conhecemos a
iniquidade da escravidão que pesa até hoje na consciência de todos, pois
ela implicava reificar a pessoa humana, transformá-la em “peça” a ser
colocada no mercado e a ser explorada até a sua exaustão. Fomos
neocolonizados pelos poderes econômicos e políticos mundiais que nos
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forçaram a aderir à globalização de forma subalterna, aceitando o projeto-
mundo elaborado por outros sem que fôssemos convidados a co-
moldado. Somos um dos países mais desiguais e injustos do mundo.
Um intelectual que não alimenta certo sentido de indignação e de
protestação contra essa antirrealidade, dificilmente escapa do cinismo e
da irrelevância histórica. O Brasil, apesar de todas as contradições, se
tornou uma realidade complexa. Ele exige quadros intelectuais que a
pensem, deem conta de seus problemas e de suas saídas possíveis. Isso
em todas as áreas do saber, desde a arte até a filosofia e teologia. Pertence
também à tarefa do intelectual ganhar certa distância da realidade concreta
e cotidiana, sempre particularizada, para poder pensar o todo, seja o
destino do país, seja o caminho da humanidade hoje globalizada. É o
momento filosofante do intelectual que se faz pensador e não apenas um
reprodutor e produtor de conhecimentos. Como se depreende, imensos
são os desafios que se colocam a um intelectual vivendo num país
periférico, retardatário e atrelado ao projeto dos poderosos. Ele deve ser
um resistente, um libertário. Deve ser como peixe de piracema: nadar
contra a corrente para chegar à nascente e gerar nova vida.

Principais obras:
Jesus Cristo Libertador – Ensaio de cristologia crítica para nosso tempo. Petrópolis:
Vozes, 1972.
O destino do homem e do mundo. Petrópolis: Vozes, 1973.
Igreja: carisma e poder. Petrópolis: Vozes, 1981.
Saber cuidar: ética do humano – Compaixão pela terra. Petrópolis: Vozes, 1999.
Depois de 500 anos que Brasil queremos? Petrópolis: Vozes, 2000.
Masculino e feminino. Rio de Janeiro: Sextante, 2002 (Coautoria com Rose Marie
Muraro).
A águia e a galinha: uma metáfora da condição humana. Rio de Janeiro: Sextante, 1998.
Ethos mundial: um consenso mínimo entre os humanos. Rio de Janeiro: Sextante, 2003.
Ecologia: grito da terra, grito dos pobres. Rio de Janeiro: Sextante, 2004.
Ecologia, mundialização, espiritualidade. Rio de Janeiro: Record, 2008.
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“Não há mais em nossa época a possibilidade do
sábio no sentido objetivo da palavra, quer dizer, o
indivíduo que é a universidade, o indivíduo que
sabe tudo que se sabe em sua época; se move com
facilidade pelos problemas de seu tempo e que
ainda é capaz de criar mais coisas. Eu acho que o
último exemplar do “gênio objetivo” foi Leibniz,
pois, muito jovem, além de professor, filósofo,
teórico da linguagem e homem de ciências, ainda
se dava o luxo de fazer diplomacia. Quer dizer,
um homem intelectualmente completo, digamos
assim, sou cético quanto a haver mais essa
possibilidade”.

Filósofo e crítico de arte, Gerd Alberto Bornheim nasceu em Caxias do Sul/RS em
1929. Bacharelou-se em filosofia em 1949 na PUC/RS; cursou a Sorbonne
(França) em 1955, onde foi aluno de Maurice Merleau-Ponty, Jean Hyppolyte, Jean
Wahl, Gaston Bachelard e Gabriel Marcel. Transferido para Oxford (Inglaterra)
e, após, Freiburg im Breisgau (Alemanha), fez diversos cursos envolvendo filosofia e
literatura. Foi professor de filosofia na PUC/RS até 1972; professor convidado da
Universidade de Frankfurt em 1972; lecionou filosofia na Universidade do Fed-
eral do Rio de Janeiro – UFRJ (1979-1991) e na Universidade do Estado
do Rio de Janeiro – UERJ (1991-2001). Foi professor de uma geração de
filósofos brasileiros como Ernildo Stein e Leandro Konder. Bornheim morreu em
2002, dois meses após conceder esta entrevista. O autor disserta aqui sobre a estrutura
da universidade alemã e as formas contemporâneas do conhecimento, faz críticas ao
modelo marxista e sua dialética e comenta as contribuições do pensamento de Heidegger
para pensar o mundo atual segundo a noção de técnica moderna.

Gerd Bornheim
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***
O projeto moderno da universidade aponta a um saber universal. Proposto por
Humboldt e Fichte, modelos universitários como o da Universidade de Berlim
serviram de paradigma para diversas outras universidades na Alemanha e no mundo.
Inicialmente pensada como casa da teoria, o núcleo da universidade era essencialmente
filosófico, a faculdade em torno da qual se articulavam todos os outros era a de
Filosofia e o projeto de saber de sua época, diferentemente do especialista nos nossos
dias, era o de formação do sábio...

O que nós não temos mais, e não adianta chorar pelo leite
derramado. Não há mais em nossa época a possibilidade do sábio no
sentido objetivo da palavra, quer dizer, o indivíduo que é a universidade,
o indivíduo que sabe tudo que se sabe em sua época e que se move com
facilidade pelos problemas de seu tempo e ainda é capaz de criar mais
coisas. Eu acho que o último exemplar do “gênio objetivo” foi Leibniz,
pois, muito jovem, além de professor, filósofo, teórico da linguagem e
homem de ciências, ainda se dava o luxo de fazer diplomacia. Quer
dizer, um homem intelectualmente completo, digamos assim, sou cético
quanto a haver mais essa possibilidade. O que existe hoje em dia é uma
completude que se faz pelos caminhos das comunidades e para a
sociedade. Vou dar um exemplo bem concreto, de que gosto, e acho
muito claro. Na Freie Universität de Berlim, eu fiz um passeio por lá e, de
repente, no meio de um parque maravilhoso, deparei-me com um prédio,
de uns quatro andares mais ou menos, onde se lia na entrada: “Instituto
de acústica”. Quer dizer, ali se estudava acústica pura, teoria pura, mas o
interessante é que, caminhando mais uns cem metros, eu vi um outro
pequeno prédio e a placa dizia “Instituto de acústica aplicada”. Eu tenho
quase certeza de que os professores de um eram professores do outro.
Trata-se de uma passagem fantástica da teoria à prática, à aplicação.
Perdoe, professor, mas não entendo exatamente a sua conclusão a partir do exemplo.
Não entendo como isso se relaciona com Leibniz e, em que momento, o sábio com suas
capacidades intelectivas estariam ligados a essa sua reflexão entre teoria e prática.

É simples: na mesma época fui para um concerto da Filarmônica
de Berlim, que tem a sua casa considerada como, talvez, a acústica mais
perfeita do mundo. Então, há todo um trajeto muito interessante. Como
é que a ciência chega à coletividade? A questão não é saber se há um
Leibniz possível ou não, mas como a universidade acaba veiculada à
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sociedade. Esse é o grande problema, o mais importante hoje em dia.
Não se pode esquecer dessa tramitação toda. E aquele concerto era
uma coisa deslumbrante. A maior orquestra do mundo na melhor casa
do mundo para três mil pessoas... A acústica é uma maravilha. Depois,
lendo um jornal berlinense, havia uma notícia muito interessante. No
teatro existiam dezessete poltronas para as quais a acústica era a melhor
e a mais perfeita de todo o teatro. No passado, no tempo de Leibniz,
essas eram reservadas ao imperador e à parte da nobreza; hoje, os
administradores do teatro reservam a utilização dessas poltronas aos
deficientes auditivos. Sabe que conclusão podemos tirar daí? O
conhecimento teórico das ciências produzido pela universidade é
reversível praticamente à sociedade, uma plena aplicação de um saber
(na construção de um teatro com acústica exemplar) é um conhecimento
útil à comunidade acadêmica ou à sociedade como um todo.
O pensamento teórico, no berço da filosofia grega, perpassa e constitui a história
daquilo que chamamos de Ocidente. A filosofia pensada posteriormente como uma
doutrina-das-ciências, como agradaria à Fichte, e as demais ciências como séries de
saberes articulados coerentemente às orientações contidas nos princípios dados na
primeira, podem ser observadas nas ciências empíricas, infiltradas nas “ciências
humanas” e, não seria demais asseverar, que também na matriz da universidade
moderna. Entretanto, vivemos a época do primado da técnica, na qual as ciências
vivem uma tecnificação totalizadora, o que reduz o conhecimento a uma dimensão
estritamente funcionalista. Como o senhor entende a filosofia neste momento? Que
papel estaria reservado a ela?

Acho muito importante que se respeite aquela distância que há entre
a teoria pura e a aplicação. Porque é uma espécie de estreitamento da
própria possibilidade da aplicação e não só da teoria pura, quando se faz
uma à medida da outra. Isso pode ser altamente perigoso. Na Europa a
universidade tradicional subsiste perfeitamente bem como centro da
organização. Foram construídas depois da Segunda Guerra Mundial, na
Alemanha, por exemplo, universidades técnicas que não têm relação com
as universidades tradicionais. É muito interessante isso. Mas, de certa maneira,
as universidades técnicas dão mais margem a essa continuidade toda a que
me referi. Por exemplo, na Universidade Técnica de Berlim tem um Departamento
de Filosofia com vinte professores em que se estuda fundamentalmente a
questão entre a tecnologia e temas correlatos. De qualquer maneira, esse
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reducionismo da ciência pura à técnica pertence ao destino da ciência
ocidental. A questão foi colocada, pela primeira vez, na reforma da
universidade proposta por Auguste Comte. E a figura central dessa
universidade é o engenheiro. A escola de engenharia tinha que dar conta
das ciências fundamentais. E a relação dessas ciências fundamentais – e a
classificação das ciências de Comte é a melhor e é feita pela universidade
atual – elas tinham que estar todas voltadas para a tecnologia.
O senhor poderia dar um exemplo desta sua tese?

Sim. Há, no século XX, dois grandes exemplos, digamos assim,
dessa imbricação entre ciência e tecnologia, que são os EUA e a URSS
estalinista. Eles estreitam certas crises; por exemplo, na URSS estalinista
tem um caso muito ilustrativo porque houve uma relação entre o trigo
e a dialética. Eles experimentaram aplicar o método dialético na
produção até do trigo. Foi um fracasso redondo, total. Então, esse
negócio de aproximar pode ficar perigoso. Eu gosto mais da
universidade tradicional, como na Alemanha, justamente porque grandes
físicos, por exemplo, Einstein e Heisenberg, pouco colocaram os pés
em laboratórios. Volta e meia se pode ler nos jornais, cada vez menos,
por razões óbvias, que tal hipótese ou teoria de Einstein deu certo.
Porque ele não estava interessado se iria dar certo ou não. Isso é para os
técnicos, para os engenheiros. Eles que tentem aplicar essas ideias todas.
Eles (Einstein e Heisenberg) trabalhavam com lápis e papel para pensar
o infinitamente grande ou o infinitamente pequeno. Então, a pesquisa
não sai prejudicada. O trabalho fica mais coletivizado e as exigências
de aplicação se tornam mais prementes, de certa maneira.
Sustentar essa ideia não colocaria abaixo a exigência da prática científica por meio
da pesquisa?

O problema não é prejudicar a pureza da pesquisa e a própria
existência da pesquisa. A alma de todo saber está na pesquisa, desde a
biblioteca de Aristóteles, que é a marca da universidade no fim das
contas. A pesquisa é que tem que ser o maximamente respeitado e aqui
se insere, então, dentro das especializações que se tornaram fatais e
necessárias, todo o esforço criativo do homem que tende a tornar-se
mais coletivo. E isso não quer dizer, simplesmente, anônimo ou
despersonalizante. A coisa tem que se encaixar em um projeto mais
amplo de realizações mais ampliadas. Isso me parece fundamental.
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Em vista disso, o senhor parece não concordar com nomes da filosofia no século XX
como Edmund Husserl (que acusa o desenraizamento das ciências europeias mediante
crise) e Martin Heidegger (que pensa a ciência tecnificada, amparada pela cibernética,
como o que nos conduziria à consumação da filosofia).

Não concordo, não. Não caminho por aí, não. Por exemplo, a
ideia de penúria de nosso tempo apontada por Heidegger: eu acho
que é o contrário! Nós temos um excesso de riqueza. Este é o problema.
E essa riqueza ninguém consegue mais controlar direito. Disso
Heidegger não fala.
É possível ver Heidegger falando de certa perplexidade diante dessa “riqueza”. É
isso que vai na sua ideia de um outro começo da filosofia, diferente do primeiro
disparado pela admiração, como veríamos em Platão e Aristóteles.

Exato. A tal da perplexidade que ele põe no lugar da admiração... E
na linguagem da arte também... Mas a riqueza nunca foi tamanha como a
do século XX.
Em sua avaliação, Heidegger não pensaria então nisso como uma “riqueza”?

Não. Para ele é penúria. Eu já não vejo assim. Eu vejo isso como
riqueza. De certa maneira Heidegger se contradiz um pouco. Quando ele
substitui a admiração pela perplexidade, ele não quer dizer que a perplexidade
seja inferior. Claro que não. É que a admiração é teológica, é metafísica.
Entendo que o que Heidegger tem em vista com a admiração é uma dimensão ontológica,
diversa da perplexidade contemporânea, tecnológica (justamente o avesso da outra).

Não sei se é tão isso. Não vejo tão assim. O que substitui é a
resposta pela pergunta. Tem que se pensar que toda a questão da
diferença ontológica em Heidegger no século XIX ainda não era possível.
Com a metafísica ainda não é possível fazer. Então, há um projeto de
uma ontologia da finitude radical, e Heidegger tornou-se pessimista
em relação a isso, sem deixar de escrever. Veja bem, sem deixar de
escrever. Então, eu acho que as portas estão abertas. Não se pode fazer
a coisa sistemática, fechada. Mas essa abertura dialética, de diálogo, por
que não pode ser tentada? Daí, respondendo a pergunta que você me
fez anteriormente sobre como entendo a filosofia neste momento, eu
acho que certa concepção sistemática da filosofia foi superada. Não o
sistema, tome cuidado. Acho que, também aí, Heidegger foi rápido
demais. A ideia de mundo em Heidegger, sem um sistema anterior, é



65Conversações com intelectuais fluminenses

impensável, a estrutura e o sistema, o mundo de Heidegger, as relações
que acabam fazendo o mundo, isso é ainda um resquício, um resultado
dos sistemas cartesiano e hegeliano.31 O sistema hoje, esse é um problema
interessantíssimo que Heidegger não chegou a levantar, possui uma
vitória fantástica na vida prática. E na vida pratica de sistema como
seriam as cidades.
Como assim? Em que medida uma cidade poderia ser pensada associativamente a
sistema tal qual vemos no pensamento de um Schelling ou de um Hegel?

Uma cidade hoje é um sistema altamente racional e tudo é
sistematizado hoje. A minha casa é um sistema, uma fábrica é um
sistema, o banco, o mercado, o trânsito, tudo é sistema hoje e esse
sistema é querido por todas as pessoas. Todos querem o sistema.
Quando o sistema não funciona, reclamam. Querem um sistema
perfeito de trânsito, por exemplo. Acho que o fragmento é uma espécie
de destino de uma criação moderna. Começa com Montaigne e é
uma espécie de destino da filosofia contemporânea e do ensaísmo
de modo geral. O sistema só funciona hoje nas matemáticas e nas
lógicas, que são plurais.
Antônio Cândido, o crítico literário, acusa que a história da literatura e suas diversas
correntes e fenômenos literários podem ser pensados desde a ideia de sistema, pois,
afinal, o que não se mostra dado de modo expresso em uma obra, aparece em outra
mais bem visto. Para o crítico contemporâneo há o sistema como elemento de entender
a literatura num todo.

Entendo que aí (nas matemáticas e nas lógicas) há a possibilidade
de certo sistema; no resto tudo são tipos de abordagem da realidade.
O problema seria não somente o cientificismo mas a filosofia analítica,
por exemplo; tudo isso é muito metafísico, no meu entender. Querem
uma certeza absoluta. Uma espécie de guerra fria que se estabelece. No
campo da filosofia, eu acho muito mais interessante fazer algo ensaístico,
dialógico, um tatear as coisas. Tem um dado aí importante de ser pensado.
É a transformação do sentido em ceticismo. Hoje o ceticismo implica
certa defesa da ignorância...

31 Cf: HEIDEGGER, Martin. Principios del pensamiento. In: La cuestión de los intelectuales –
Edgar Morin, Roland Bartes, Martin Heidegger y otros. (Org.) Edgar Morin et al. Trad.
Raúl Gustavo Aguirre. Buenos Aires: Rodolfo Alonso Editor, 1969. p.71-90.
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Essa afirmação não vale para o ceticismo grego, não é?
Não, absolutamente. O ceticismo grego não tinha nada a ver

com a ignorância. As maiores culturas gregas eram céticas. Mas hoje
nós somos obrigados a sermos céticos, digamos, do ponto de vista
quase material. Porque não podemos saber mais de tudo, como Leibniz
conseguia seu saber abrangente. Hoje, em função dessa impossibilidade
de saber tudo, e Kant já não podia saber tudo, estamos condenados a
certo ceticismo. Tornou-se uma espécie de muro instransponível. A
partir disso passa-se a fazer um elogio do ceticismo e um elogio da
ignorância. Isso que é lamentável. Trata-se do limite do saber e nunca
do abandono do conhecimento.
Heidegger, em algum lugar de seu Kant e o problema da metafísica, afirma que
em nosso tempo muito se sabe sobre o homem (temos acesso ao conhecimento e meios para
a sua difusão), mas muito pouco se produz de uma intelecção do que é ser homem. Fala
parecida faz Max Scheler no livro A posição do homem no cosmos.32

Em nossa época passamos por uma transformação fantástica.
Tomemos o exemplo do livro. Hoje o livro está se tornando um
prolongamento eletrônico do meu cérebro. Hoje está se fazendo tudo
eletronicamente. O acervo da Biblioteca Nacional, por exemplo, estará acessível
eletronicamente para qualquer pessoa no mundo inteiro. Quer dizer, isso é
um prolongamento do meu cérebro, mas nunca vou chegar lá e acessar toda
a biblioteca. Mas esse “pôr à disposição” é extraordinário. Nós podemos
evoluir muito, mais que todos os períodos da história. Existe uma
disponibilidade que era desconhecida no passado. Conhecia-se a música da
época e acabou. Hoje temos tudo à disposição, embora não possamos ouvir
tudo. Mas a eletrônica é um prolongamento biológico do cérebro do homem.
Então, a biblioteca, como a máquina, é um sistema que se prolonga.
Algumas das ideias dessas suas falas podem ser encontradas em seu último livro: O
conceito de descobrimento,33 e em conferências da mesma época (1998-2000).
Lembro-me de ter lido em outros textos seus, especialmente aqueles que comentam
Heidegger, o senhor afirmando que o alemão teria uma compreensão adequada da
moderna ciência da natureza, uma vez que “a técnica pertence à natureza da ciência

33 Cf: Bibliografia ao fim desta entrevista.
32 SCHELER, Max. A posição do homem no cosmos. Trad. Marco Antônio Casanova. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 2003.
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moderna”. Entretanto, historicamente, a nuova scientia antecede em quase duzentos
anos o fenômeno da técnica moderna. Ou seja, a técnica moderna seria um fenômeno
posterior, tardio mesmo, em relação ao primeiro. Como o senhor explica o advento da
ciência moderna como precursor da técnica moderna e sua essência metafísica?

Aí tem as raízes da própria metafísica. Eu acho que Heidegger
esqueceu de um ponto importante. É que a técnica, essa técnica-ciência
e essa relação toda, é o caminho de superação da metafísica. Isso parece
importante para mim. Isso supera a metafísica.
Em que medida não teríamos aí apenas uma metafísica às avessas, uma inversão
metafísica?

Também há isso. Acarreta isso também, eu diria. Mas o que rompe
é a cisão radical, que é profundamente metafísica, entre a vida teorética e
a vida artesanal. O artesão estava sempre condenado a uma espécie de
marginalização. A intuição genial do Comte tem a ver com isso, pois ele
foi o primeiro a perceber a função do engenheiro na Revolução Indus-
trial. E aí não tem sentido em dizer que esvazia o homem; ao contrário,
isso é o princípio de saúde, conforto e longevidade e tudo que esteve
acontecendo desde a ciência moderna. Não se pode mais fazer como
Heidegger; por exemplo, dizer que o homem é um ser-para-a-morte.
Isso pode ser questionado. Por que Heidegger insere em Ser e tempo34 a
ideia da culpa? De onde ele tirou isso? Deve ter saído de Kierkegaard. É
algo teológico, em última análise, cristão.
A história do Ocidente é perfeita por uma sequência de crises e revoluções. Observando
o movimento incessante dessa civilização tecnológica, o senhor concordaria com Gehlen
quando ele acena a uma crise atual da história?

Há uma quebra, uma ruptura muito grande. Acho que a filosofia
do século XX tem essa ideia fundamental de ter estabelecido um tipo de
ruptura, uma espécie de superação. São Comte, Marx e Nietzsche. Isso é
fundamental para mim. Agora eu acho que a crise é geralmente
interpretada como se fosse um caleidoscópio de caminhos contraditórios.
Mas eu acho que a crise tem que ser interpretada. Eu diria que o homem
passa, por toda sua aventura terrestre, por duas grandes revoluções e
crises. A primeira, neolítica, e a segunda nos tempos modernos. Essa

34 HEIDEGGER, Martin. Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1993.
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crise tem um sentido profundamente unitário; Heidegger tinha razão, a
superação da metafísica é a superação da doutrina antropológica dos
dois mundos: o sobrenatural e o natural. Essa doutrina está sendo
profundamente descontruída hoje. E o sentido radical da crise está
exatamente nisso, em se concentrar – e Sartre está muito certo quando
diz que nós estamos assistindo hoje o nascimento do mundo, desse
mundo.35 Os deuses, por exemplo, Heidegger fala que os deuses devem
ser desse mundo. É uma coisa grega, inclusive. Quer dizer, essa crise
radical que nós estamos atravessando, que pode ser muito dolorosa, é
um tipo de reivindicação radical e que está na base necessária de uma
ontologia da finitude. Que não vive uma unificação, ao contrário, vive
a abertura para a diferença. E essa abertura da diferença, em certos
casos, chega quase ao indeterminado radical.
O senhor julga que nosso tempo propicia uma filosofia que se ocupe da experiência
da finitude?

Acho que radicalmente. Acho que o fundamental na morte não
é o aspecto biológico, claro, mas o sem-sentido simplesmente. O
prolongamento da vida para cem, cento e cinquenta anos, está se
prendendo a isso, vai chegar ao sem-sentido da vida biológica; o homem
se extingue, digamos assim. Não gosto daquela angústia de Heidegger,
por exemplo; acho que toda a dimensão de Kierkegaard, ou seja,
teológica, deve-se retirar do Heidegger. Essa angústia, ele também
romantiza. Essa ideia de uma experiência rara, excepcional...
Há, então, uma crise, uma ruptura entre passado e futuro?

Sim, há. Especificamente na filosofia contemporânea, e na
medida exata em que ela assume uma postura em relação ao passado.
Seria essa uma recuperação e reapropriação do passado?

Não é necessário que se diga isso, mas também não se trata de
uma negação do passado. É importante dizer que, para o tipo de ruptura
que citei, os três autores, Comte, Marx e Nietzsche, e vou ficar só
nesses três, no século XIX, eles possuem não só uma crítica ao passado
mas uma nova ideia de realidade humana. E que é coincidente nos três.
Essas coisas devem ser discutidas...

35 SARTRE, Jean-Paul. Critique de la raison dialectique. Paris: Gallimard, 1960.
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O senhor acredita em uma filosofia contemporânea, ou ainda somos modernos? Caso
haja esta contemporaneidade da filosofia, como caracterizá-la?

Existe a filosofia contemporânea. É a filosofia da ruptura. Porque
arranca de uma cisão, digamos. E tem muita coisa mais que esses três
pensadores modernos que iniciaram a ruptura, claro. Esses são os mais
emblemáticos, possuem ideias de ruptura com o passado e a ideia do
“novo homem”, isto é, da construção de um novo tipo de realidade
humana, de certo modo.
Uma última pergunta, para concluirmos nossa conversa: entre os três autores referidos,
o pensamento de Marx (até o início da década de 1990) possuía caráter quase
paradigmático para muitas ciências, principalmente as sociais. Como o senhor avalia
a atualidade do pensamento deste filósofo?

O grande problema não resolvido da distribuição da riqueza
que tem relação com o conforto, bem-estar da humanidade, com o
estabelecimento do homem neste mundo. Acho que agora nós
podemos descobrir um novo Marx. Com problemas que ele não
pensou. Temos que levar muito a sério o problema de que – e isso está
de acordo com Marx – a URSS jamais poderia ter sido o caminho. E
isso é algo que a esquerda não está entendendo muito bem. É preciso
fazer uma reavaliação muito radical dessas categorias fundamentais.

Principais obras:
Aspectos filosóficos do romantismo. Porto Alegre: Secretaria de Educação e Cultura/
Divisão de Cultura/Instituto Estadual do Livro, 1959.
O sentido e a máscara. São Paulo: Perspectiva, 1969.
Metafísica e finitude. Ensaios filosóficos. Porto Alegre: Movimento/IPV, 1972.
Dialética: teoria e prática. Porto Alegre: Globo, 1977.
O idiota e o espírito objetivo. Porto Alegre: Globo, 1980.
Sartre. Metafísica e existencialismo. São Paulo: Perspectiva, 1984.
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“Toda língua é uma metafísica. O coração
inatingível da linguagem. O deus escondido. Aquele
salto de Kierkegaard. Entrega e ironia. O fundo e
a superfície. É preciso realizar em seus limites o
exercício de entrega e sacrifício.”
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Talvez devesse iniciar nossa conversa indagando em qual idioma você preferiria
ser entrevistado. (Risos)

Podemos escolher a telepatia. Ou talvez o velho sonho que me
atraiu no fim da meninice: o Esperanto. (Risos)
O esperanto... o velho sonho que nomeou o anseio por unidade de Zamenhof,74precedido
de diversas tentativas malogradas.

Impraticáveis! O volapuque,75 por exemplo... Kahlmeyer,
Kahlmeyer! Vamos desesperados ao português, que é a língua que nos
sabe e pronuncia. A mais sentida e amada. A que nos resta. A que nos diz.
Em verdade, mais que uma pergunta, meu preâmbulo espirituoso é bastante temerário
pois, uma vez que você é fluente em pelo menos dez idiomas, incluindo o alemão, o
russo e o romeno, se move razoavelmente por outros tantos, como o persa e o búlgaro
e tem noções de polonês, turco e servo-croata, acabaria me expondo ao seu conhecimento
de línguas. E não seria exagero dizer que talvez fosse preciso uma junta de tradutores
para essa entrevista (risos).

Uma junta de tradutores. Uma junta de construtores – da torre
de Babel. Uma junta de curiosos e desesperados.
A piada tem o propósito de introduzir a conversa... Justamente por seu interesse
pelas línguas. Qual o peso que isso tem para você?

Jamais pensei chegar a esses dezoito idiomas. Foi uma necessidade
de comunicação. De lançar pontes. Ao sul e ao Norte. E depois para
Leste. E morei anos a fio no pensamento desse Leste. Fim de meus
anos vinte aos quarenta. Estudei com afinco. Diria mesmo brutalidade,
desinências, estruturas, formas verbais, casos e declinações. Hoje continuo
estudando aquelas línguas e buscando sempre novas. Mas não com a
mesma terrível disciplina. Apesar da minha ‘fome’ linguística não ter

74 Ludovic Lazarus Zamenhof: médico, filólogo e humanista nascido em Bialystok (Polônia)
em 1859, é criador do esperanto. Esperanto é uma língua artificial, elaborada em 1887 a
partir de idiomas como o alemão, o francês, o polonês e o iídiche e com influências do
latim e do grego. Planejada para ser uma língua internacional, seu propositor pretendia
minimizar com ele a dificuldade de comunicação dos povos, harmonizando suas diferenças.
Faleceu em Varsóvia em 1917.
75 Volapuque (ou volapük), como o esperanto, é uma língua artificial criada em 1880 pelo
padre católico e filólogo alemão Johann Martin Schleyer (1832-1912). A língua, devido a
sua rigidez e complexidade, não logrou êxito, declinando nos anos posteriores.
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passado, procuro hoje outras dimensões. Outras demandas. A língua
como pátria. E a história com suas terríveis demandas.
Em um de seus últimos livros, O canto da unidade, você traduz a poesia do
místico persa Jalal-al-Din Rumi. Não saberia avaliar, do ponto de vista técnico, sua
tradução desde o persa, mas com alguma intuição de leitor de poesia, e conhecendo
suas traduções de Hölderlin e Trakl, presumimos estar diante de um daqueles poucos
casos em que o texto original não se obscurece com a tradução. Coisa que ocorre, por
exemplo, quando um Friedrich Schleiermacher traduz Platão, ou um Machado de
Assis traduz Vitor Hugo. Como obter esse resultado traduzindo de uma língua tão
árida como o persa?

Custou muito. Poemas breves, mas com a índole do persa, toda
concentração e harmonia. Volume. Espessura.  Hölderlin e Trakl são poetas
da minha adolescência. Como os amei e sofri. Estudei alemão desde cedo
e aquelas melodias ficaram ressoando em mim. Como é belíssima a poesia
alemã. Traduzi Rilke. E poemas esparsos outros de Grass, Kunze e Birman.
Mas também Nietzsche. Traduzir Rumi – e foram dois livros – constitui-
se num desafio de elaborar correspondências íntimas entre duas línguas
próximas e distantes. Schleirmacher tinha um projeto bastante nítido em
Platão, lido até o século XIX com as lentes neoplatônicas da Academia de
Ficino e Pico. Às vezes a manutenção do obscuro é uma virtude.  Estou
organizando a exposição do centenário da morte de Machado de Assis
para a Biblioteca Nacional – e que horas esplêndidas trabalhando com o
Mestre. Um de nossos maiores escritores e ainda tão mal conhecido entre
nós.  O capítulo da tradução em Machado é fascinante. A clareza é belíssima.
E também o opaco é cheio de harmonia. E valor.
No livro ao qual me referi, é digno de destaque o seu texto “Memórias de um
tradutor”, título que é uma nítida paráfrase do Memórias de um sedutor do
filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Isso oportuniza a seguinte indagação:
todo o esforço e encantamento, descrito nas suas tentativas de aproximação à língua
persa, é um empenho por seduzir ou ser seduzido pela linguagem?

Isso, Kahlmeyer. Isso mesmo. Toda língua é uma metafísica. O
coração inatingível da linguagem. O deus escondido. Aquele salto de
Kierkegaard. Entrega e ironia. O fundo e a superfície. É preciso realizar
em seus limites o exercício de entrega e sacrifício. Como o de Isaac,
terrível, terribilíssimo, como viu Kierkegaard. A noite interminável da
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etimologia que aproxima todas as línguas de um fictício (mas, ah,
Kahlmeyer, como é necessário pensá-lo) instante primordial. A
etimologia realiza a paz entre as línguas. Une mais que desune. Aproxima
e não afasta. Acena para uma unidade perdida.  Para a qual se atreve o
tradutor, mesmo quando opera com a língua persa, ela mesma sedutora
e cheia de tantos matizes.
Creio que seja boa a ideia de “sedução” como metáfora do aprendizado de uma língua.
Sedução no sentido de uma aproximação paulatina que nos permitiria a conquista de
sua semântica sedimentada. Só por meio disso seria possível desnudar a linguagem
mostrando as matizes de que você fala. Nesse ponto, julgo uma grande ironia um
tradutor como o referido Schleiermacher ter esse nome (em alemão, um fazedor de véus),
quando o que ele faz com a linguagem é exatamente despi-la de seus véus (risos).

Muito bom! Fazer véus. Para os retirar. Assim como Rumi,
dizendo que não alcança o rosto, mas o véu. Como o Fausto II – em
que o rosto se adia para sempre. E todos os mistérios da obra de
Machado. Schleiermacher. Schleierlöser. Velar. Desvelar. Vigiai!! Que
bom que você trouxe o universo da hermenêutica.
O adágio “traduttore, traditore” ainda assombra a certos tradutores, precisamente
aqueles arraigados à literalidade, ao contrário dos hermeneutas. Constata-se que certas
traduções (e cito a que Herbert Caro fez de A montanha mágica de Thomas
Mann, e a sua própria do Baudolino de Umberto Eco) são tão melhores quanto
mais interagem com o texto, recriando-o. Isso já não seria um exercício poético?

Esse foi o princípio que me norteou. A lembrança de Herbert
Caro é ótima. Um de nossos melhores tradutores da língua alemã. Se
não for exercício poético não me interessa, não me fere, não me atrai.
Sempre defendi a visão do fenômeno kantiano na operação entre duas
línguas. Mas se eu lhe disser que a tradução é um capítulo na minha
vida... E duro. E que não me foi jamais prazeroso...
Não deve ter sido tão difícil, então, ter partido da tradução de poesias para a criação
de poesias, como vemos em seu Bizâncio e em outros livros como Meridiano celeste
& Bestiário.76

Uma pequena epifania. Uma libertação. Um norte. Traduzo desde
muito cedo. E a poesia ficava guardada, escondida. Até que um dia ficou

76 Cf: Bibliografia ao fim desta entrevista.
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impossível adiar. As coisas haviam atingido uma certa entropia.  Meridiano
é um livro do corpo e da palavra. Passei do sussurro de Sphera77 ao grito
desse último. E aí os bichos tiveram de entrar. E estão lá.
A poesia é sua segunda pele?

Não, meu caro: é a primeira. Não necessariamente aquela escrita.
Mas a forma de sentir e organizar o mundo e as coisas. O sentimento
das coisas que me cercam. E me arrebatam.  A primeira. Sempre.
Há uma poesia no seu livro Meridiano celeste que diz assim:

“Marco Lucchesi
é o nome
de uma nuvem
árdua pluriforme
ligeira
e imperscrutável
que desmancha
na medida
em que se mostra
tão maleável
como
serafim(...)”

Ela ilustra bem sua personagem eclética e suas muitas habilidades não tão conhecidas
quanto as literárias. Afinal, nem todos sabem dos seus gostos pelas matemáticas, pela
astronomia e pela música. O que poderia parecer uma total dispersão acaba,
curiosamente, encontrando unidade na ideia do quadrivium (conjunto dessas disciplinas
na qual se baseava a formação em boa parte da Idade Média; em parte do
Quattrocento). Isso seria uma coincidência?

Ettore Finazzi Agro, prefaciando o meu A memória de Ulisses,
apontou algumas características dessa paisagem. E Wilson Martins, sobre
a mesma questão. E me deram uma não pequena alegria. Amo esse
compromisso com a unidade. E o combate nem sempre é fácil. Mas a
questão me parece radicada – a que amo e cultivo – na condição aberta

77 Idem.
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dos horizontes do conhecimento. O método de Leonardo, como escreve
Valéry. A engenharia da articulação. Ou a sua poética. De fato a
astronomia me encanta. Gosto de seguir as estrelas. Da matemática
aprecio a história da ciência e a sua discussão filosófica. Devo publicar
um volume com um capítulo todo dedicado à matemática. Além disso,
está saindo uma edição do livro de Luca Pacioli – em fac-símile – com
desenhos de Leonardo da Vinci, que acabei de organizar.  A matemática
foi uma conquista de pura teimosia, a princípio. E se transformou
depois em paixão. Tornei-me amigo nesse percurso de Ubiratan
d’Ambrosio, que lançou brilhantemente os fundamentos da
etnomatemática  e de Solomon Marcus, grande cientista romeno, com
interesses centrados nas letras e nos números.
Falemos um pouco de música. Sabemos que ela permeia sua biografia por quase
tanto tempo quanto a literatura. O livreiro Carlos Mônaco conta orgulhoso que,
uma vez, em uma festividade na casa dele, você delicadamente pediu a atenção dos
convidados e, sem que ninguém esperasse, arrebatou a todos ao interpretar uma ária
de Verdi. Qual o papel da música em sua formação intelectual? Você atua com ela
no âmbito profissional?

O querido Mônaco me denuncia. E o Kahlmeyer me processa.
Os amigos... Veja, é que eu precisava confessar que por razões atávicas o
canto e a poesia andam juntos para mim (e o piano sempre). Estudei
com o professor Domenico Silvestro durante uns bons anos a arte do
canto. E é o que me alimenta todos os dias. Essa é a minha grande
paixão. O meu vício. A minha alegria deslavada. Quase uma religião. E
quando descubro maravilhas do século XVIII...  A teoria musical me
seduz. E a música contemporânea tem sido um exercício de não pequena
importância nessa reflexão. E a música brasileira do século XX é de
uma riqueza... Mignone, Lorenzo Fernandes, Radamés, para não dizer
de Villa-Lobos, Marlos Nobre. E de outros muitos.
Não resta dúvida! E entre esses outros, resgato ainda o Alberto Nepomuceno e o
Guerra Peixe, personagens que no meu entendimento nada deixam a dever a um
Stravinski...

Pois que sou um ingrato! Acabei de ser ingrato com Guerra
Peixe. Eu o conheci na Rádio Tupi – onde meu pai trabalhou durante
muitos anos como diretor técnico. E imagine que aos quatorze anos
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Guerra Peixe me ouviu cantar. E disse com delicadeza e ironia que eu
estava fazendo vocione e que era preciso esperar o amadurecimento do
corpo e da voz. Estava certíssimo. Mas foi delicado. E a sua música se
integrou à minha paisagem. Ou eu na dele. Gosto de Nepomuceno –
todo claro-escuro, modulações e contrapontos.
 Entretanto, me corrija se estiver errado: parece que no século XX mais se destacaram
compositores que prezaram pela música instrumental, e quando falo nisso estou
pensando em Schönberg e em Bartok. E se é verdade que o século em que nascemos
produziu um Orff e um Gershwin, autores que escreveram obras para o canto, mais
generoso ele teria sido com os intérpretes dessas obras; lembremos de Callas...

Você disse bem: o bel-canto foi a Callas. Mas também outras raras.
Devemos-lhe a ressurreição do imenso Bellini. A beleza de sua imaginação
musical. A linha melódica comprida. Dizia Verdi: longa, longa, longa.
Estudei anos a fio Schönberg e a série dodecafônica e os exercícios ao
piano. Estudei Berg. E o inesquecível Wozzeck. Mas estou com as lições
de Strawinski: a melodia ao fim e ao cabo. Mesmo aparentemente sem.
Mesmo quando não. É como Deus secreto e onipresente.
Você fez um de seus Pós-doutorados na Universidade de Colônia, na Alemanha,
precisamente em Filosofia Renascentista. Em algum momento isso corroborou com a
sua formação musical? A pergunta se deve ao fato das universidades europeias e geralmente
a cultura europeia sempre valorizarem a música erudita; daí intelectuais com formação
musical (como, por exemplo, Theodor Adorno) não são avis rara lá fora.

Especialmente na Alemanha – depois de Lutero – a filosofia e a
música, ou a formação musical de modo mais amplo é parte do quotidiano.
O piano me vem dos tempos do fim da infância, este mesmo piano que
nos ouve conversar agora. Pobre piano. Que aturou minhas tempestades
de Hanon, chuvas de Czerny e os milhares de notas erradas que produzi e
as muitas que vou comendo silencioso. O meu piano bom. Bom como
um boi. Plácido. Gentil. E gosto muito de tudo que Adorno escreveu
sobre música. Pode ver como ele volta e meia aparece no teatro de meus
ensaios. Na Alemanha eu estudei especialmente a filosofia de Marsilio Ficino
e trabalhei com seus números e imagens. A música e seu pensamento. Mas
aqui seria um mar de inquietação e descaminhos.
Você falou, faz pouco, do piano; do quanto ele é necessário em sua veia musical. Falamos
de intelectuais musicistas e de todo um pano de fundo histórico. Cenário que não nos é de
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todo estranho, já que o Rio de Janeiro na segunda metade do séc. XIX (e ainda nas
primeiras décadas do XX) era conhecido como “a cidade dos pianos”. Sabemos de seu
interesse pela história do Brasil nesse período, mas não exatamente o que nele te atrai.
O que há para você de tão intrigante na história do Brasil no século XIX? Seria a
música, a riquíssima literatura, a cultura ou o charme da época?

Trabalho o ano todo com o Rio do século XIX. Porque ele nos
faz brasileiros. Em suas contradições. Em sua difusa nostalgia da natureza.
No remorso da escravidão. Na alta literatura de Machado. E sobretudo
agora em que releio os papéis do Bruxo e com a sua visão profunda de
Brasil e as suas antenas poderosas. Mas voltei ao trabalho do romance. E
o século XIX me domina por completo. É uma velha paixão de quando
estudava História. Nos livros de Nabuco – portentoso Nabuco. No
último sermão de Mont’Alverne. E Alencar comovido. E Macedo. E
Machado – jovens todos ouvindo o alquebrado Mont’Alverne – manhã
meio chuvosa de 1854. A estatura de um Francisco Octaviano. E a sociologia
de Alencar. Como explicar, Roberto, esta saudade, em si mesma tão
contrária? Pianópolis se chamou o Rio de Janeiro...
A temática da música abordando as figuras de Schönberg e Adorno (e outros como
Boulez e Benjamin) aparece em um pequeno ensaio seu contido em O sorriso do
caos. Este livro, ao lado de Olhos do deserto, talvez seja o que mais deixa
nítidas as influências de sua formação. Aparecem ainda ali algumas afinidades eletivas:
Nise da Silveira78 e Antônio Carlos Villaça.79Se não for ingenuidade perguntar,
qual o peso que amizades como essas tiveram em sua formação intelectual?

Aquela primeira reunião de ensaios. As amizades aparecem mais
fortes no livro Saudades do paraíso. Mas claro: em O sorriso também
aparecem as minhas dívidas. De Nise e de Villaça falei longamente.
Organizei as cartas que a doutora me enviou, publicadas em Viagem a
Florença, em 2003.

78 Nise da Silveira: médica psiquiatra brasileira, aluna de Carl Jung. Nascida em Maceió/AL,
em 1906. Condenou as terapias agressivas aos pacientes como o eletrochoque e a lobotomia.
Foi fundadora do Museu de Imagens do Inconsciente em 1952, centro de pesquisa que
estudou o comportamento dos doentes mentais por meio de suas manifestações artísticas.
Autora de diversos livros, entre eles uma biografia de Jung. Nise da Silveira faleceu em
1999, na cidade do  Rio de Janeiro.
79 Cf: Nota biográfica sobre Antônio Carlos Villaça na entrevista de José Inaldo Alonso,
neste volume.
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Sim, bem lembrado.
O rol de alegrias não é pequeno. E poderia lembrar de uma tarde

no Cairo, com Mahfuz. Os amigos de minha Niterói, que são tantos. E
do Brasil, em todas as suas latitudes. Você disse muito bem: afinidades
eletivas. Catalisadores. Visíveis e invisíveis. Vivo em comunhão com os
que amo. Mesmo de longe. O meu amor é o meu peso, dizia Agostinho.
Tenho dívidas e saudades de todos. E só assim me reconheço. Dos que
partiram – cito alguns: Ângelo Longo, José Cândido de Carvalho, Alberto
Torres, Celso Furtado de Mendonça. Todos me conheceram menino.
História, tempo, música... lembro de ter lido uma entrevista sua na qual você corrigia
sua interlocutora que errara sua idade e, complementando, você afirmava que cada
instante do tempo era importante. Essa frase dá o que pensar. Qual é o lugar
reservado ao tempo na sua “metafísica pessoal”?

Querido Kahlmeyer: essa tem sido a minha obsessão. Por causa
dela escolhi a História na graduação. E veja: quantos pensamentos. E
ruínas. E escombros. Das coisas que passam. Precisei aos poucos
elaborar dentro de mim a saudade do futuro. Uma memória enraizada
no “pantempo”. Sobre essa quase confissão escrevi um longo texto
que está para sair. Eu quase me confundo na resposta que lhe devia dar.
Converso com os fantasmas do passado, mais vivos que muita parte
do presente. E procuro desenhar o futuro. Enquanto isso, e por toda a
parte, feroz, o inatingível agora, o presente terrível, insensato e puro.
Para ele me volto. Mas não posso me afogar. Porque aposto no
“pantempo”. Mas não sei responder...
Ao terminar nossa conversa – registrando meu cordial agradecimento à sua sempre
amável disposição – não me sai da cabeça aquela frase do Nietzsche, que diz: “após
a boa música, há de se fazer um bom silêncio”. Sendo você o músico por aqui, peço
que a coda (antes do silêncio) fique por conta de um de seus poemas.

Pois sim, bom amigo:

Bem sei que as partes
que me cercam
não me atendem

que me debato
num exílio
de fontes e cuidados
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que sonho a cada instante
um vento que me leve

para outro  mundo

esse outro cada vez
mais outro
e mais distante

sei que me esperas
junto ao nada
onde fundaste

uma  demanda
de torrentes e de espinhos

mas como aderir
às rochas  nuas
e às estrelas  frias

de teu mundo

que segue além
desse meu vasto
desamparo?

trago um deserto de pedra
e areia dentro de mim

e é quanto me basta
vivo as noites

sem luar de meu país
e suas províncias
            não aspiram senão
à  paz romana

diante dos conflitos
que me arrastam

levo em silêncio
um pacto

de armistício
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às  jovens cidades
que moram

nos ermos de mim
e tramam rudes sedições

o meu país se move
entre esperança

 e desencanto
algo que procuro

e de súbito abandono

arco
e
flecha
pedra
e
nuvem

não espero e nem desejo
a secessão de meus estados

mas a beleza da mulher
que  me  beije nos lábios como um deus.

Principais obras:
Faces da utopia. Niterói: Cromos, 1992.
Sorriso do caos. Rio de Janeiro: Record, 1997.
Teatro alquímico. Rio de Janeiro: Atrium, 1999.
Olhos do deserto. Rio de Janeiro: Record, 2000.
Sphera. Rio de Janeiro: Record, 2003.
A memória de Ulisses: Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006
Meridiano celeste & Bestiário. Rio de Janeiro: Record, 2006.
O Dom do Crime. Rio de Janeiro: Record, 2010.
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“Desde a juventude desejava pintar uma História
do Brasil que eu vira, vivera e amara. Uma História
baseada em nossas vertentes culturais
democratizantes, raízes de uma grande nação
nascente. Esta visão de mundo, otimista, durante o
período do regime militar esbarrava no clima de
censura, delação, arbítrio e violência, reinante em
todas as esferas da vida social. A visão que os
detentores do poder procuravam impor à
sociedade, principalmente nos diversos níveis de
ensino, era a de um falso patriotismo, de um
xenófobo nacionalismo e de retrógrados princípios
de moral e civismo. Era a época do propalado
Brasil Grande e do Milagre brasileiro, baseados num
endividamento externo sem precedentes.”

Pintor, professor e pesquisador, Israel Pedrosa nasceu a 18 de abril de 1926 em
Alto Jequitibá/MG. Aluno de Cândido Portinari a partir de 1942. Estudou na
Escola Superior de Belas Artes de Paris entre 1948 e 1950. Foi o mais jovem
integrante da FEB, na Itália. No 1° Congresso Mundial – Palais de Chaillot,
Paris 1948 – foi eleito vice-presidente da Federação Internacional dos Ex-
Combatentes, um dos órgãos não governamentais da UNESCO. Fundador da
cadeira de História da Arte na Universidade Federal Fluminense – UFF em
1963. Ministrou cursos e conferências em Universidades e Centros de Pesquisas e de
Arte no Brasil, Alemanha, França, Bélgica, Hungria e México. Em 1966, chegou
ao domínio do fenômeno que denominou cor inexistente, revelando novos aspectos das
relações entre as cores e da essência da harmonia cromática. Em 1973, recebeu o
Prêmio Thomas Mann, em virtude do qual viajou para a República Federal da
Alemanha como hóspede do governo, realizando palestras e demonstração de seus

Israel Pedrosa
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trabalhos no Instituto de Belas Artes de Munique a convite do Prof. Mayer-Speer,
decano da Universidade. É o autor do textomonográfico “cor”, da Enciclopédia
Mirador Internacional (1975). Recebeu o Prêmio Hilton de Pintura da década de
1970. Como reconhecimento por seu trabalho, tem recebido diversas comendas e títulos.
Aqui, Israel Pedrosa faz um apanhado geral de sua obra, enfatizando seu atual
projeto que envolve uma interpretação arrojada do legado de mestres da pintura em face
da noção de cor.

***

 Creio já ter apresentado, em nossa conversa prévia por telefone, o propósito do livro
e a natureza das conversas nele contidas.

Sim. Mas julgo que seria interessante repetir, dando inclusive um
adiantamento das perguntas que você me faria, para que soubesse me
encaminhar no que possa responder.
Perfeitamente. São, em linhas gerais, perguntas sobre suas concepções de arte,
sobre seu entendimento da pintura e os rumos que ela toma na contemporaneidade;
algumas perguntas  a respeito de suas ideias sobre a cor, e sobre os livros que o
senhor dedicou ao tema, a importância do convívio dos artistas mais próximos
como Cândido Portinari, Carlos Scliar, o Iberê Camargo, Quirino e Hilda
Campofiorito, Antônio Bandeira, Inimá de Paula, Milton DaCosta, Abelardo
Zaluar, Newton Rezende, e, por fim, sobre sua participação na fundação da
Universidade Federal Fluminense – UFF, pois, em se tratando de um livro
que pretende ouvir intelectuais fluminenses, seria interessante ressaltar a presença e
importância dessa instituição.
Mas comecemos pelo domínio da cor inexistente: Carlos Drummond de Andrade, em
seus Contos plausíveis denominou-o afetivamente de “Revelador da cor inexistente”.
Como foi essa revelação?

A revelação na formulação de Drummond pressupõe o domínio
do fenômeno da cor inexistente, que encerra uma longa busca iniciada
em 1951 e só concluída em 1966.

O início dessa estória é contado por mim no Prefácio da 1ª
edição do livro: Da cor à cor inexistente.36 Gostaria de citar a passagem.

36 Cf: Bibliografia ao fim desta entrevista.
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Esteja à vontade!
 “Este livro é uma história da cor, mas é também, de certo

modo, a história de um pintor que um dia se viu envolvido por
uma visão, e a partir daí o objetivo de sua vida não foi mais que
uma incessante busca para explicar o que vira. E no inefável prazer
da procura diluíam-se mais e mais as fronteiras entre os dados
estéticos e científicos que estavam ao seu alcance. Numa tarde de
fevereiro de 1951, ao cair do dia, nessa hora em que as cores se
tornam incomparavelmente brilhantes por ação de contrastes entre
as luzes que se atenuam e as sombras que se intensificam, minha
atenção foi atraída pela beleza da relação de várias gamas de amarelo:
um barranco cortado em desmonte para abertura de ruas num
subúrbio do Rio, gramas queimadas pelo sol e arbustos calcinados.
Extasiado pelo efeito da harmonia dos tons que iam do amarelo
puro à coloração da terra-de-sombra queimada, permaneci algum
tempo a contemplar a paisagem. Uma mulher estendeu no varal
três lençóis brancos, precisamente sob meu campo visual, a uns
cinquenta metros de distância. Em dado momento, os lençóis e
alguns papéis que se encontravam no chão pareceram-me banhados
de um violeta intenso, sem que houvesse nenhum elemento dessa
cor que pudesse influenciá-los, nem nas proximidades, nem na
atmosfera, pois o azul do céu era límpido. Tive naquele instante a
imediata intuição de que se tratava de um fenômeno físico e não de
uma ilusão óptica, e que se eu conseguisse reproduzir num quadro
as mesmas relações cromáticas, surgiria sobre o fundo branco da
tela uma cor inexistente (que não fora pintada), quimicamente sem
suporte. À medida que buscava novas relações que pudessem
conduzir-me ao domínio do fenômeno da cor inexistente, ia
descobrindo outro sentido na pintura, e cada vez maior atração
pela obra dos grandes coloristas como Leonardo, Vermeer,
Veronese, Turner, Delacroix, Van Gogh, Malevitch, Klee, Delaunay
e Portinari. As teorias das cores de Goethe constituíram os elementos
essenciais ao preparo de meu espírito no sentido de outras
possibilidades da utilização cromática para além do emprego
mecânico da cor. A rigor, foram elas que me abriram as portas
para o domínio do fenômeno da cor inexistente”.
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Com referência à UFF, participei ativamente de seus primeiros
passos. É forte a lembrança das atividades que se seguiram à posse do
antigo Cassino Icaraí,37 pela Universidade, transformando-o em sede da
Reitoria e do Curso de Biblioteconomia e Documentação, que daria origem aos
atuais cursos da área de Comunicação. O Reitor Manuel Barreto Neto
criou o Diretório Executivo de Atividades Culturais e Artísticas, do qual faziam
parte o Embaixador Paschoal Carlos Magno, os professores Luiz Cezar
de Aguiar Bittencourt, Raymunda Magalhães, Maria Jacinta, o cineasta
Nélson Pereira dos Santos, o maestro Roberto de Regina e eu como
Coordenador das Atividades Artísticas. O primeiro ato público realizado
pela Universidade na nova sede da Reitoria foi o Curso de História da
Arte, em 12 aulas, ministrado por mim, no grande auditório do antigo
Cassino. A quantidade de público que desejava assistir essas aulas era
tão grande, que se colocava alto-falantes no jardim para centenas de
ouvintes. O saudoso poeta e cronista da cidade, Carlos Couto, comentou
esse evento em uma de suas popularíssimas crônicas radiofônicas; ela
se chamava O homem da rua! Uma crônica de Carlos Couto.

O tal curso de História da Arte, que abriu o 1° Festival de Cultura
e Arte da UFF,  funcionou como uma espécie de ato preparatório para
a Marcha dos cem mil, em 1968 e como embrião dos espetáculos
artísticos do Circuito Universitário, Brasil afora, em que brilhou intensamente
a figura de Vinícius de Morais, interpretando obras suas que integraram
a nascente Bossa Nova, musicadas por Antônio Carlos Jobim, Carlos
Lira, Baden Powell, Edu Lobo e Francis Hime.
É interessante ouvir este relato no ano em que se comemora os 40 anos do levante
estudantil de maio de 1968, na França.38

Quanto à descoberta do domínio do que chamei cor inexistente,
continuava a repercutir nos centros de pesquisas, no meio universitário,
mas, sobretudo, nas áreas de emprego prático da cor. A repercussão

37 Cassino Icarahy: estabelecimento fundado no início do século XX; era um dos cassinos de
maior glamour no Estado do Rio de Janeiro, ao lado do Copacabana e do Quitandinha, em
Petrópolis. O prédio, além de um espaço para apresentações do teatro de revista e de grandes
orquestras, contava, também, com um hotel inaugurado em 1939, destinado a jogadores do
cassino. Extinto por decisão do presidente Eurico Gaspar Dutra em 1946, através da lei que
proibiu o funcionamento de casas de jogos em todo o território brasileiro, o prédio foi
posteriormente aproveitado como a reitoria da Universidade Federal Fluminense – UFF.
38 A entrevista foi colhida em 2008, data em se comemorou o referido episódio.
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pública fora desses meios começou com a publicação de ampla
reportagem feita pelo jornal O Globo, e uma grande matéria escrita por
Leonor Bassère na Revista Visão.
Era a publicação dos saldos de uma pesquisa e de alguma intuição.

Certo. Mas neste período muita coisa em paralelo aconteceu.
Essa descoberta teve uma repercussão não só no Brasil, mas fora. Com
isso, acabei indo à Alemanha; isso foi em 1973...
Foi o ano que o senhor ganhou o Prêmio Thomas Mann, por causa de um ensaio
sobre aquele interessante texto de Goethe sobre a teoria das cores?

Exato, exato!
Aliás, que texto instigante esse de Goethe! 39

Instigante e maravilhoso!
As diatribes de Goethe em relação à obra de Newton, contidas

em seu Esboço de uma teoria das cores, eu trato detidamente no livro Da cor
à cor inexistente.40 Na Alemanha, onde estive como hóspede do governo
da República Federal, realizei palestras e demonstrações de meus
trabalhos na Academia de Belas-Artes de Munique, a convite do professor
Mayer-Speer, decano da Universidade, na casa de Goethe, em Frankfurt, na
Escola Superior de Gestalt, em Öffenbach, no Arquivo da Documenta de
Kassel. Em seguida, realizei uma palestra na Universidade de Louvain.

Ao voltar ao Brasil ministrei vários cursos para o pessoal técnico
que estava liderando a implantação da televisão a cores no Brasil, na
TV Globo e na antiga TVE. Documentários e entrevistas minhas,
transmitidas por essas emissoras, tiveram grande repercussão nacional.

O grande número de prêmios internacionais de imagens visuais,
conquistado pelo Sistema Globo de Televisão na década de 1970 do século
passado está vinculado à formação teórica das equipes de produção
de imagens dessa empresa. Nesse mesmo período redigi o texto básico
do verbete cor, da Enciclopédia Mirador Internacional (Britannica do Brasil).
Para a realização dessa enciclopédia, seu editor, Antônio Houaiss, com
os co-editores Alberto Passos Guimarães, Antônio Geraldo da Cunha,

39 GOETHE, Johann Wolfgang v. Doutrina das cores. Trad. Marco Gianotti. São Paulo: Nova
Alexandria, 1993.
40 Cf: ECKERMANN, Peter. Conversações com Goethe. Trad. Marina Leivas Bastian Pinto. Rio
de Janeiro: Irmãos Pongetti, 1950.
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Francisco de Assis Barbosa, Otto Maria Carpeaux e Carlos Francisco
de Freitas Casanova, contaram com a colaboração de 1.800 especialistas
nas mais diversas áreas do saber, em nosso país. Na formulação de
Antônio Houaiss, a constituição dessa numerosa equipe de intelectuais
tinha por objetivo apresentar um corte transversal, mostrando o estágio
da cultura nacional em um determinado momento.
Entendo.

Mas, voltando ao início do “papo”. Roberto, você estudou na UFF?
Sim, por duas vezes. Em 1995 comecei Psicologia; depois, em 2004, cursei Letras
Português/Alemão, mas não concluí nenhuma das duas por causa da Filosofia.

E onde você cursou Filosofia?
Minha formação toda é pela UERJ. A antiga Universidade do Estado da
Guanabara.

Fiz uma exposição no salão de artes da UERJ por ocasião do
Ano Portinari... Isso deve ter uns cinco anos...
Lembro da exposição. Eu a assisti, foi inclusive numa sala que hoje é conhecida como
Galeria Cândido Portinari, mas já conhecia seus trabalhos de antes. Algumas
visitas no Museu de Arte Moderna – MAM, do Rio de Janeiro, e depois daqui
do Museu de Arte Contemporânea – MAC, de Niterói.

Gostei bastante de expor na UERJ, foi boa a organização da mostra...
Sim. E o lugar é privilegiado. É na principal entrada da Universidade.

No catálogo da Exposição foi incluído um texto que fala em
filosofia, Filosofia da cor, de autoria do Marcos Almir Madeira. Ele era
presidente do PEN Club do Brasil e membro da Academia Brasileira de
Letras. Você o conheceu?
Não pessoalmente. Mas tenho leituras de um pequeno livro dele chamado: A fronteira
sutil entre a sociologia e a literatura.41 Há ali um ensaio bastante bom intitulado
A arte e o indivíduo. O Marcos, ao lado da Vera de Vives e do Sávio Soares de
Sousa,42 era um jornalista e escritor de muito destaque na cena cultural do Estado
do Rio de Janeiro nas décadas 1960-70.

41 MADEIRA, Marcos Almir. A fronteira sutil entre a sociologia e a literatura. Rio de Janeiro:
Nórdica; Niterói: EdUFF, 1993.
42 Veja a nota biográfica e entrevista com Sávio Soares de Sousa, neste volume.
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Ah! Você conhece o Sávio?!
Sim, muito! Ele, além de amigo, é confrade na Academia Niteroiense de Letras e
um dos entrevistados de nosso projeto.

O Sávio é um de meus melhores amigos. Quando trabalhamos
na criação do curso de Biblioteconomia e Documentação, o Sávio
fazia parte do grupo. Depois, os contatos foram ficando mais raros,
principalmente depois que deixei a UFF, devido aos atropelos da vida.

Mas voltando ao Marcos Almir Madeira: como você disse que
fez filosofia, talvez goste de conhecer isso aqui: é o catálogo da
Exposição na UERJ. Como essa Exposição também estava ligada às
comemorações do centenário de nascimento de Portinari, foi incluído
o texto da saudação proferida pelo Marcos, apresentando-me como
conferencista na abertura do Ano Portinari da Academia Brasileira de
Arte, realizada na sede do PEN Club do Brasil (instituição internacional
que ele presidia e cuja sede brasileira ficava em Botafogo).

Creio ter sido o último texto que ele escreveu, pois morreria
menos de um mês depois.
Permite que eu leia?

Sim, claro!
 A um filósofo da cor:
“A designação de nosso presidente Agenôr Rodrigues Vale para que eu lhe dissesse
hoje a palavra de saudação, na verdade só fez credenciar-me em nome da Academia
Brasileira de Arte um voto de regozijo. É o voto de nossa coerência. Estamos a
exprimir a alegria pela presença de um artista genuíno na tribuna. Eu ia lhe dizer,
um artista completo, lembrando-me de Portinari quando confessou a Augusto Frederico
Schmidt que se considerava completo por ter sabido entrelaçar vocação e formação, o
que valia por dizer sensibilidade e técnica. Aluno do próprio Portinari, o Ilustre
conferencista dessa tarde soube  adicionar ao painel vocacional certos ingredientes de
manipulação estética bem pessoais. Há em toda a sua obra as tintas de sua
personalidade, o gosto e poder da invenção. Tanto isso é verdade que nos deu a teoria
personalíssima da cor inexistente, e tornou-se um filósofo dos matizes, das nuanças,
dos tons e dos meios-tons. Que fabricam tantas vezes a delícia e a surpresa para os
nossos olhos imaginosos ou equivocados. Será a imaginação nas pálpebras? A ilusão
nas pupilas? A boa verdade é que a sua condição de filósofo da cor assegura o título
de pintor das ideias, de artista da renovação, de renovação no processo da arte. Com
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prazer esta Academia saúda o mineiro que se deu ao Estado do Rio de Janeiro e bem
especialmente a Niterói, cidade natal de Antônio Parreiras, aquele clássico da pintura,
com certos toques de um impressionismo inesperado, da Niterói que também foi berço
de bons modernos: os Campofiorito.
No aperfeiçoamento de seus estudos em Paris, por volta de 1948, Mestre Israel Pedrosa,
foi sem dúvida benéfico a sua brilhante carreira e particularmente à Universidade
Federal Fluminense, que lhe deve a criação da Cadeira de História da Arte.
Saudamos, igualmente, sua obra escrita, notadamente os estudos de 1968, quando
veio a público o que poderíamos talvez denominar Teoria e prática do mistério
da cor.
Bendito o pincel do filósofo. Bendita a filosofia da arte redescoberta.
Bem haja a criatividade – a inteligência aberta à vida, por fidelidade e amor à
Santa Madre Natureza. Bendita, mestre, a singularidade do seu exemplo.”
Eis aí um bom perfil de Israel Pedrosa. “Filósofo da cor” talvez lhe seja uma
alcunha adequada, pois traduz sua iniciativa de pensar teoricamente a cor, como o
senhor fez em seu principal livro  Da cor à cor inexistente.

Esse é meu livro básico. Os outros, em boa medida, derivam
dele. Com exceção de O Brasil em cartas de tarô, cujo texto, bilíngue,
português e inglês, destinava-se ao catálogo da exposição do “Tarô”
em Nova York, mostra idealizada pelo saudoso amigo Henrique Sérgio
Gregori e que vinha sendo preparada nos Estados Unidos com a
prestigiosa colaboração do Embaixador Carlos Augusto Santos Neves.
Com a repentina morte de Henrique Sérgio Gregori, desisti da realização
da exposição. Foi o material desse catálogo que a Biblioteca Crefisul editou
como livro, em 1991.
Qual a motivação de escrever um livro como esse que traz, retratado em sua pintura,
ícones de nossa cultura e outras figuras arquetípicas?

Antes de ser escrito, o Tarô foi pintado. O texto é um relato do
tema pictórico.

Ao tomar o Tarô como modelo narrativo, incluindo figuras
míticas de nossa História como seus arcanos maiores, eu desejava trazer
à tona um conjunto de imagens, abrindo as portas para a fantasia plástica
neorreal de apresentação lírica dos personagens que alicerçaram sobre
contraditórias bases o sonho de um país de encantamentos, poderoso,
livre, soberano e democrático, que começa a descortinar-se no horizonte.
Desde a juventude desejava pintar uma História do Brasil que eu vira,
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vivera e amara. Uma História baseada em nossas vertentes culturais
democratizantes, raízes de uma grande nação nascente. Esta visão de
mundo, otimista, durante o período do regime militar esbarrava no
clima de censura, delação, arbítrio e violência, reinante em todas as
esferas da vida social. A visão que os detentores do poder procuravam
impor à sociedade, principalmente nos diversos níveis de ensino, era a
de um falso patriotismo, de um xenófobo nacionalismo e de
retrógrados princípios de moral e civismo. Era a época do propalado
Brasil grande e do Milagre brasileiro, baseados num endividamento externo
sem precedentes.

Nesse clima, a juventude começava a ter desconfiança de qualquer
abordagem positiva do país.

Em tal caso, tornava-se necessário encontrar a maneira de utilizar
uma artimanha, uma fórmula de apresentação da História do Brasil,
com o conteúdo embutido numa estória paralela – mais palatável ao
gosto da época –, tal como fizera Tasso em sua Jerusalém libertada ou
Alexandre Herculano em seu O bobo.

Daí surgiu a ideia do Tarô como modelo narrativo para a história
que eu queria contar.

Meu encantamento por essa senda vinha influenciado pela paixão
de meu filho Igor pela história, mistérios e simbologia do tarô, com
certa pitada de humor do Raul Bopp (Buena-Dicha Geográfica), que acabou
dando letra de samba-enredo de carnaval: “– Vem cá, Brasil. Deixe eu
ler a sua mão, menino.”
Fale um pouco mais do livro.

O Brasil em cartas de tarô é composto por uma série de 22 quadros
pintados sobre tela, medindo 120 x 66 cm, em que figuras míticas de
nossa História representam os arcanos maiores do tarô. Esse conjunto
de telas foi exposto em 1989, na Galeria Realidade, no Rio de Janeiro,
e no mesmo ano, na FIAC – Grand-Palais – Paris; em minha
Retrospectiva, no Espaço Cultural do BNDES (1991), Rio de Janeiro;
no Museu Imperial de Petrópolis (1998); na inauguração do Centro Cultural
do Tribunal de Contas de Niterói (1999) e em 2001 na Retrospectiva
realizada na Reitoria da UFF, como parte das comemorações do 40°
aniversário da Universidade.
E os derivados do Da cor à cor inexistente?
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No início desta década, como solução de uma complexa história
de Direitos Autorais, escrevi um texto especial e fiz várias ilustrações
para a Editora SENAC Nacional, publicando-os em livro com o título
de O universo da cor. Em 2006, por ocasião de meu 80° aniversário, Léo
Christiano publicou este aqui.
Na contramão dos preconceitos estéticos da era dos extremos.43 O título soa
Hobsbawm! (risos)

Sim, acho que ele foi muito feliz com essa expressão. Esse livro
é composto por artigos, ensaios e conferências, em sua maioria,
publicados no período cunhado pelo Eric Hobsbawm como Era dos
Extremos. O título do livro reporta-se ao título de seu primeiro capítulo,
reprodução da palestra que realizei no encerramento do Simpósio
Candido Portinari y el sentido social del arte, no Museo de Arte Latinoamericano
de Buenos Aires (MALBA), em 2004, e publicada no livro de memória
do Simpósio: Portinari y el sentido social del arte.

Dentre as matérias desse meu livro, várias se referem a artistas
ligados a Niterói. Além da transcrição de minha palestra na IV Semana
de Letras Neolatinas – Texto e Imagens (UFRJ – 2001), sobre meu trabalho,
publicada na Dialoghi – Rivista di studi italici.

Na contramão dos preconceitos estéticos da era dos extremos é dedicado
aos queridos amigos Aníbal Bragança e Maria Lizete dos Santos. O
Aníbal foi quem organizou na livraria Diálogo, em 1967, a exposição
de meus trabalhos, com a apresentação de Geir Campos, onde foi
mostrado publicamente, pela primeira vez, o quadro que inaugurava a
saga da “cor inexistente”.

Esta foi minha segunda exposição individual realizada em
Niterói. A primeira foi em 1966, na Galeria Escala, da brilhante arquiteta
Janete Costa.
O trabalho de parceria com o editor Léo Christiano vem de longe...

A palavra parceria não cabe aí. Apaixonado por livros, todos
que publiquei, até agora, foram escritos, editorados, projetados e
ilustrados por mim, saindo direto de meu ateliê para a impressão gráfica.
O meu trabalho de pesquisa e criação é sempre solitário, como ocorre

43 Cf: Bibliografia ao fim desta entrevista.
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agora. Há dezessete anos vivo isolado do mundo, em reclusão
voluntária, para consumação de uma reflexão sobre o emprego da cor
nos últimos 500 anos da pintura ocidental.
Como surgiu a ideia desse trabalho?

Foi da seguinte maneira: a convite da direção da Escola Pan-Ameri-
cana de Artes, passei alguns dias em São Paulo ministrando aos professores
um curso de capacitação continuada. Na época, a Escola tinha cerca de
quatro mil alunos nos cursos de desenho, gravura, pintura, escultura,
desenho industrial, arquitetura, cinema e informática. Meu trabalho com
os professores era pela manhã. À tarde e à noite eles transmitiam aos
alunos elementos das matérias tratadas pela manhã. No dia seguinte
tínhamos o retorno, com a reação dos alunos frente às questões em
pauta. Essas aulas foram filmadas em vídeo e eu prometi à direção da
Escola um texto mais elaborado para ilustrar as filmagens feitas. Eu
acreditava que em cinco ou seis meses eu poderia enviar esse texto.

Já na viagem de volta a Niterói, surgiu a ideia de ordenar
cronologicamente os elementos expostos, numa visão dos últimos
quinhentos anos da arte ocidental. Daí surgiu a ideia e o título de Dez
aulas magistrais. Aulas ministradas à humanidade, através da vida e da
obra de alguns dos pintores que trouxeram contribuições originais à
abrangência da pintura, de Leonardo da Vinci a Jackson Pollock.

Desde o início, o entusiasmo pelo trabalho foi enorme. Num
ritmo de mais de dez horas diárias. Mas decorridos mais de dezoito
meses, eu ainda continuava as pesquisas para a primeira aula, aos poucos
eu fora cortando todos os elos com o mundo exterior. Somente um
grupo de amigos mais próximos ligados de alguma maneira ao meu
trabalho tinha acesso ao meu ateliê. Periodicamente nos reuníamos para
a leitura dos textos elaborados. A leitura era feita pela professora e
escritora Luzia de Maria, cujo talento para isso é notável.

Essas reuniões eram feitas pela manhã e após a leitura e
comentários sobre os textos, almoçávamos, almoços que, em longos
colóquios, às vezes se estendiam até às quatro horas da tarde.

Os mais assíduos frequentadores dessas reuniões eram: o
astrônomo Ronaldo Rogério de Freitas Mourão; Meli, viúva do escritor
José Cândido de Carvalho; Maria e João Candido Portinari, filhos do
Portinari; meus filhos Ulianov, Jamile; Marco Lucchesi; Luzia de Maria
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e Faraday, Kátia de Marco, Kátia Bretas, Dora Sodré e Maria José
Latini de Carvalho, Maria Líbia e Orestes, José Maria e Anita Santoro,
e o Alaôr Eduardo Scisínio. Como várias outras pessoas desejavam
assistir à leitura desses textos e meu ateliê não comportava número tão
grande, a Kátia de Marco e a Luzia de Maria fizeram a leitura da última
aula no auditório do Museu de Arte Contemporânea – MAC de Niterói.

Decorridos seis anos do início dos trabalhos, eu acreditava que
o texto estivesse pronto para a impressão do livro. Comecei, então, a
solicitar às agências fotográficas mais conhecidas internacionalmente
fotos dos trabalhos que eu tratava nos textos. Com a chegada das
fotos a decepção foi enorme. As fotografias de um mesmo quadro,
variando de agência, tinham iluminação e colorido inteiramente
diferentes. Por exemplo, o céu de um quadro de Turner...
Pois foi exatamente ele que me passou pela cabeça! Como uma fotografia poderia se
manter fiel à luz e à cor singulares deste pintor?

Pois foi exatamente... Um céu cinza-azulado, em uma das fotos
veio violetado, a de outra agência esverdeado. No nível de exigência de
abordagem das cores que me imponho, seria absurdo o texto falar de
um tom azulado e a ilustração mostrar um tom violetado ou esverdeado.

Diante desta contingência, resolvi pintar réplicas dos quadros
que mais me impressionaram, dos dez mestres cujas aulas intitularam
o livro, disposto a acompanhar o processo de reprodução do
quadro, até a impressão final do livro.
O senhor pretendia, com isso, reproduzir o modo de pintar desses autores?!

Naturalmente, não. Pretender isso seria uma grande ingenuidade.
Reproduzir o modo com que um pintor renascentista pintava, mesmo
utilizando os mesmos pigmentos e solventes, não dá conta da pintura do
Renascimento. Para se fazer isso teríamos que restabelecer o mundo daquela
época, o que é absolutamente impossível. Meu trabalho, como disse, se
limitava a reproduzir as pinturas sob o aspecto técnico e, sobretudo,
cromático. Tentava chegar o mais próximo possível da paleta dos autores.
Entendo.

Começou então uma fase de várias viagens ao exterior para a
realização de esquemas cromáticos e precisão de coloridos, feitos diante
das obras originais.
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Foram tantos os fatos significativos ocorridos na elaboração
desses trabalhos, que tais fatos dariam um livro à parte. Por formação,
eu tenho um caráter obstinado. Só me dedico ao que é capaz de me
apaixonar e quando estou apaixonado não consigo fazer nenhuma outra
coisa sem que tenha resolvido o problema em que me empenhei.

Foi o que aconteceu quando estava realizando a réplica do
Naufrágio de um cargueiro,44 de Turner. Diante de enorme massa de
informações: esquemas cromáticos, esboços coloridos feitos muitos
anos antes observando o original, fotografias diversas e reproduções
de livros, sentia-me perdido pelas dúvidas surgidas.

Só tinha uma solução: ver novamente o original. Resolvi viajar
para Lisboa. Telefonei para a Fundação Calouste Gulbenkian, para agendar
minha ida.
Em que ano foi isso?

Isso foi em março de 2001 e tive a informação que o museu da
Fundação estava em obras, com todo seu acervo recolhido no subsolo,
lacrado pela companhia de seguros e que só seria reaberto em outubro.
Fiquei desolado.

Tentei fazer outras coisas, mas não conseguia. Apelei para a
amizade do embaixador Dário Castro Alves expondo-lhe a situação e
ele me respondeu: “ – Vou falar com o diretor da Fundação, mas é bom você
reforçar o pedido com outras interferências. Você não conhece o Mindlin? Ele é muito
amigo do Castel-Blanc, diretor da Calouste, fale com ele”.

Com interferência também de outras pessoas, poucos dias depois,
recebi a confirmação de que, apesar dos transtornos, eu poderia ter o
quadro à minha disposição. No dia aprazado o embaixador veio ao
hotel me buscar e às 10 horas da manhã, na presença do diretor do
Museu e de um representante da companhia de seguros. A sala do
porão em que se encontrava o quadro foi aberta e durante um dia

44 Joseph Mallord William Turner: pintor inglês nascido em 1775, cuja obra exerceu influência
sobre a escola dos Impressionistas. Retratando principalmente paisagens, usando a técnica
das aquarelas, é um artista que desperta interesse e gera controvérsias aos estudiosos da
arte. O quadro, ao qual Israel Pedrosa se refere, foi pintado pelo artista inglês em 1810,
durante a Revolução Industrial, registrando o cenário de uma violenta tempestade na qual um
cargueiro de madeira vai a pique em meio a ondas furiosas. A obra se encontra exposta no
Museu da Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa, Portugal. Turner morreu em 1851.
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inteiro eu pude, em contato com o original, extasiar-me com o espírito
da obra e tomar todos os apontamentos cromáticos que necessitava.

Algum tempo depois a réplica do Naufrágio de um cargueiro,
realizada a óleo sobre tela, medindo 116 x 160 cm, estava pronta e foi
exposta em Niterói (2003), no Centro Cultural do Tribunal de Contas, no
lançamento de meu livro O universo da cor.
Quando ouvimos pela primeira vez um título como Dez aulas magistrais, poderíamos
supor uma profunda imodéstia por parte do autor; pensaríamos se não seria pretensão
do autor autorreputar seu livro como magistral. Só depois dessa explicação fica claro
que as aulas magistrais são as dos mestres da pintura, são aulas que o senhor, hoje
mestre, um dia tomou. Uma empreitada para um intrépido com um título formidável!

Exato. Como membro da Humanidade, recebi essas aulas. E só
fiz encontrar seus ecos em minhas vivências, pontos dos quais partiram
reflexões sobre aspectos novos da comunicação visual, que englobam
visões da contemporaneidade. Para reavivar esses ecos e aprofundar
pictoricamente aspectos dessas vivências, passei o último mês de julho
na Toscana (Siena, Florença, Vinci, Settignano, Pistoia, Lucca) e em Paris.

O foco principal dessa viagem foi a Batalha de Anghiari, de
Leonardo da Vinci. Revi a Grande Sala do Conselho no Palazzo Vecchio,
onde ele pintou o detalhe da Batalha, hoje recoberto pela pintura de
Vasari, e estudar minuciosamente a cópia dessa batalha feita por um
mestre florentino do século XVI, que se encontra no andar superior ao
Salone dei Cinquecento.

Para comemorar os feitos bélicos de Florença, em 1503,
foi encomendada a Leonardo a pintura mural da Batalha de
Anghiari, na parede frontal à atual entrada da grande Sala do
Conselho. A parede oposta foi indicada para a pintura da Batalha
de Cascina, por Miguel Ângelo.

Nenhuma das duas pinturas foi concluída. Miguel Ângelo realizou
apenas o desenho do cartão destinado ao mural, conhecido hoje pela
cópia feita por Aristotele da Sangallo.

De 1503 a 1506, Leonardo trabalhou na confecção do desenho
do cartão para o mural e na execução de sua cena central, conhecida
como “A luta pela conquista do estandarte”. Com experimentos para
técnicas diferentes do afresco, Leonardo teve problemas de secagem,
abandonando o trabalho inacabado.
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Mesmo sendo um detalhe de obra inacabada, esse trabalho de
Leonardo, pelo que se pode avaliar através das cópias realizadas no
século XVI, da descrição de Vasari e do entusiasmo dos testemunhos
de artistas que o viram (Benvenuto Cellini, denominou-o “Scuola del
mondo”), trata-se de uma das mais importantes obras da Alta
Renascença, abrindo caminho ao advento do Barroco.
Qual o peso que o estudo de Goethe tem em sua síntese? Ele possui influência
sobre sua teoria?

Enorme. Num período em que a humanidade já havia reunido
fabulosa quantidade de informações sobre as cores, mas que ainda não
pudera definir o que era cor, por faltar definição do que é luz – fato só
revelado com as descobertas do físico escocês James Clerk Maxwell,
em 1873, definindo-a como radiação eletromagnética –, Goethe lançou
as bases da óptica fisiológica, abrindo caminho à formulação da “Teoria
tricromática” criada a partir dos trabalhos do médico e fisiólogo inglês
Thomas Young, coadjuvados posteriormente pelos do físico e
fisiologista alemão Hermann Helmholtz. Foi com todo este arsenal
teórico, iluminado pelas observações fundamentais de Goethe e um
longo trabalho empírico de pintor que me possibilitaram alcançar o
domínio da cor inexistente. Analisando os elementos científicos que
envolvem todo o processo do conhecimento, constatamos que a história
da ciência é a história de superação da insuficiência do saber e de
correção de equívocos.
Há, então, erros que seriam datados?

Sim! A arte é intemporal, mas as ideias da ciência não são. Isso
pode ser visto quando constatamos a atualidade da obras de certos
artistas do passado e o perecimento de certos conceitos científicos que
predominaram em períodos relativamente recentes.
O Bosch, por exemplo, tendo criado lá no século XV-XVI, está atual ainda hoje,
e influenciou, não faz muito, o surrealismo de Max Ernst.

É verdade. De período histórico bem mais antigo que o de
Bosch, os desenhos e pinturas de Altamira e Lascaux estão aí, irretocáveis,
para todo o sempre. Os caminhos da arte estão perenemente abertos,
não é? Falar disso, então, é minha história, é minha vida.
Como no livro das aulas magistrais que o senhor prepara?
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Sim. Daí o prazer indizível de pintar estas réplicas e escrever os
textos sobre os originais que as motivaram, sobre seus autores. Dados
que generosamente o poeta Marco Lucchesi45 vislumbrou como minha
genealogia, genealogia da “cor inexistente”. Tão grande quanto o prazer
de criar meus quadros originais é o de pintar essas réplicas. É como se
eu estivesse em profundo diálogo permanente com esses mestres,
discutindo com eles o processo do fazer, os caminhos da realização da
essência de suas vidas: os da pintura.

Mais do que de qualquer dado concreto, foi em busca desse
clima que envolve tudo o que se refere ao Leonardo, que voltei agora
a Florença. Rever esses prados da província de Vinci, il salone dei Cinquecento,
a cópia da Batalha de Anghiari feita pelo Mestre toscano do século XVI
tornara-se uma necessidade imperiosa para eu prosseguir o trabalho
da réplica que estou fazendo.
A réplica à qual o senhor se refere é aquele quadro que está em seu cavalete? O que
vi quando entramos no ateliê?

Sim. Trabalho nele atualmente.
Ao perceber os animais e a carga dramática do quadro, cheguei a pensar que fosse um
Delacroix...

 É porque o Delacroix vem na esteira do animalismo leonardesco,
de que Rubens foi um autêntico herdeiro, embora ele não fosse um
pintor barroco, com o desfraldar seu triunfante Romantismo, que lembra
o barroquismo rubenesco. Em suma, é o enriquecedor patrimônio de
Rubens passado a Delacroix, que vai além, iluminando-o com um
inconfundível colorido.
É lamentável que nosso livro de entrevistas não possua fotografias. Imagens como
essas ficam impedidas de um registro...

É pena...
Foi fácil o acesso a essas obras na Europa?

Na verdade, não (risos). Exigiram sempre preparo prévio de
audiências e horários, mas no final, através dos contatos antecipados,
consegui sempre tudo o que almejava. Para você ter ideia desses
privilégios, pude ficar sozinho, várias horas, numa sala do Palazzo Vecchio,

45 Veja a nota biográfica e entrevista com Marco Lucchesi neste volume.
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analisando a cópia da Batalha de Anghiari, tal como ocorrera anos antes
com Naufrágio de um cargueiro, de Turner, no museu da Fundação Calouste
Gulbenkian, em Lisboa.
Conheço sua reprodução desse quadro; o original, só por gravuras. Pelo que vejo será
um livro sobre arte amplo e didático, mas sem a preocupação manualesca como a de
um Hauser46 ou de um Gombrich.47 Pelo que o senhor descreve, haveria aí um
artista pensando seu fazer, e não apenas considerações introdutórias...

Meu objetivo único é a pintura. É pintando, no ato do fazer pictórico,
na análise do que vou fazendo, no desejo de explicitação para um público
mais amplo que surge a necessidade da palavra escrita. O meu terreno
específico é a sensação visual, é a busca dos meios de transformação dessa
sensação em objeto material. Nunca pensei, a priori, em escrever livro. Todos
os que escrevi nasceram diante do cavalete. Você refere-se a esse meu
trabalho atual, como um livro amplo e didático, não é?
Sim.

Eu desejaria – sei que é um desejo desmesurado – que ele viesse a
ser amplo como foi ampla a explanação de Leon Battista Alberti sobre a
arte renascentista e “didático” na concepção de Ruskin, em que caberia
perfeitamente o raciocínio de Gramsci, de que “a arte educa enquanto
arte, não como arte educativa”.

Agora, quanto à preocupação “manualesca” em sua fala com relação
ao Hauser e ao Gombrich, no meu modo de ver, tal adjetivação soa um
tanto ou quanto reducionista. Os grandes realistas de vários matizes, do
século XX, Neruda, Siqueiros, Portinari, Bertolucci, Ettore Scola, Kurosawa,
entre uma enorme plêiade de Mestres de várias disciplinas artísticas, saudaram
com o maior entusiasmo a História Social da Arte, de Arnold Hauser. Quanto
a mim, continuo até hoje encantado com o título, o tema, a essência e a
forma de Arte e ilusão, de Ernst Gombrich.
Não contesto o julgamento desses mestres, e perdoe se o comentário ganhou esse tom
indesejado. Reconheço os dois livros como clássicos, mas não se pode negar que uma vez
tratando a arte num compêndio, eles tendem naturalmente a uma disciplinização,
mal do qual padece quase todo texto didático. É isso que se observa, também, em um

46 HAUSER, Arnold. História social da literatura e da arte. São Paulo: Mestre Jou, 1973.
47 GOMBRICH, Ernst. H. A história da arte. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: LTC, 1999.
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Etienne Souriau.48

Entendo.
Em uma das entrevistas que você concedeu ao jornalista Júlio Vasco, você fez a
seguinte avaliação: “Nunca outro século foi tão colorido como o século
XX”.49 Como pintar num século como foi o XX e é o XXI? Em um século que, a
partir da década de 1970, tudo passou a ser “tecnicolor”, desde os figurinos até
revistas, televisão... Fazer uso da cor na arte não sofreria uma exigência muito maior
em face dessas outras mídias?

A formulação citada nessa outra entrevista é uma variante da que
escrevi na abertura do prefácio do livro Da cor à cor inexistente e que foi
reproduzida no mais belo catálogo de arte produzido aqui – Niterói hoje,
2002 – Museu de Arte Contemporânea – MAC: “vivemos o mais colorido
dos séculos de que se tem notícia, prelúdio de um futuro cada vez mais
luminoso e de desenvolvimento sem precedentes de novos códigos de
expressão e comunicação visuais”. Trata-se de uma visão otimista do período
que sucede ao das chamadas vanguardas artísticas europeias.
Nesta época, antes de mais ninguém, o Mário Pedrosa50 já acenava à ideia de pós-
modernidade.

Como ideia, sim. A visão de Mário, desde a 1ª Bienal de São Paulo,
em 1951, já apontava no sentido da extrapolação dos meios tradicionais
da pintura, na prática, antecipava a teorização do Pós-modernismo
dos norte-americanos Charles Jencks, Charles Moore e do belga Lucien
Kroll, entre outros, datada nas décadas de 60 e 70.
Existe uma tendência ainda hoje que propugna a obsolescência da pintura enquanto
modalidade artística. Depois de pintores contemporâneos como Robert Rauschenberg

48 SOURIAU, Etienne. Chaves da estética. Trad. Cesarina Abdala Belém. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1970.
49 Cf: PEDROSA, Israel. Entrevista concedida ao jornalista Júlio Vasco. In: Memória de
Niterói: 12 depoimentos. (Org.) Julio Vasco. Niterói: Prefeitura de Niterói, 2002. p. 276.
50 Mário Xavier de Andrade Pedrosa: crítico de arte nascido em Timbaúba – PE, em 1901. Foi
pioneiro na crítica de arte moderna no Brasil; titular de colunas nos jornais Correio da manhã e
Jornal do Brasil. Filiado ao Partido Comunista Brasileiro – PCB, partilhava das ideias de Leon Trotski,
motivo de seu desligamento em 1929. Foi diretor do Museu de Arte Moderna de São Paulo e
colaborou ativamente na criação do Museu de Arte do Rio de Janeiro. Organizador, curador e
jurado de bienais e congressos nacionais e internacionais de arte, foi figura de destaque na
difusão e promoção das vanguardas artísticas das décadas de 1940-60. Faleceu em 1981.
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(que radicalizou a técnica de colagens de texturas e objetos tridimensionais em suas
telas, ultrapassando assim os limites da superfície pintada) e, na mesma época, a
criação das instalações, críticos hoje representados por Hubert Danish insistem em
falar do fim da pintura.

Mesmo na condição de fã absoluto dos reflexos das inovações
científicas no universo da arte (tal como assinala Paul Valéry em A
conquista da ubiquidade – 1928), não creio na obsolescência da pintura.
Quase meio século antes dos trabalhos de Rauschenberg a que você se
refere, as colagens cubistas de Picasso e Braque já faziam furor entre os
vanguardistas, no entanto, os meios tradicionais da pintura continuaram
os mesmos no âmbito da vanguarda e foi com eles que surgiram as
pinturas inovadoras de Matisse, Klee, Chagall e da pintura de Picasso,
das décadas seguintes, até sua morte. Toda a vanguarda norte-americana,
Arshile Gorki, De Kooning, Pollock, realizou-se com os materiais e
meios tradicionais da pintura. Do ponto de vista estético, as colagens
de Rauschenberg, como a Pop Art, têm origem nas colagens de Picasso
e em suas estruturas-objetos. Muitos críticos falavam nessa mesma época
que viveríamos o momento da pós-pintura. Essa crítica basicamente
consiste em dizer que os objetivos artísticos já entram em outras reflexões
de ordem estética e que as pinturas de cavalete ou mural já não
conseguem abranger os limites dos campos abertos pela comunicação
visual eletrônica. Mesmo assim, continua insubstituível o reino da pintura
manual. Os encantos e mistérios desse reino, sempre renováveis e
infinitos, por serem essencialmente humanos, não têm paralelos. Por
isto, mesmo estando envolvido por todos os processos eletrônicos da
comunicação visual contemporânea, não me considero qualquer outra
coisa senão pintor. Quando perguntam minha profissão, com uma ponta
de orgulho, eu digo ser pintor.
O senhor falou de Niterói...

Dispense esse “senhor” aí; você já pode me tratar de maneira
informal.
Desculpe, sou mesmo formal por natureza...

A formalidade comigo não é mais necessária, apesar de minha idade.
Nada de formalidades então. Já ficou claro que, em se tratando de Israel Pedrosa, o
“senhor” (quando cabe) é só um pronome de tratamento (risos).



100 Roberto Kahlmeyer-Mertens

(Risos) Mas, pergunte.
Sempre que fala de Niterói, deixa transparecer um otimismo quanto a ela. Hoje
sabemos que existem muitas pessoas do meio intelectual que apostam em Niterói
como uma “potência cultural”, um polo de cultura a ser dinamizado: um celeiro de
talentos e boas cabeças. Em Niterói você participou da fundação da Universidade
Federal Fluminense – UFF, sendo o primeiro professor de História da Arte
desta universidade. Tudo isso me leva a perguntar qual seria o lugar da arte dentro
de uma universidade. Qual seria, em sua avaliação, o papel da arte em uma instituição
como essa? Qual seria a contribuição da racionalidade expressiva das artes aos
acadêmicos universitários?

Para mim Niterói é a joia da coroa formada pela Baía de
Guanabara. O jardim florido do Grande Rio. Entre lendas e fatos, em
alguns casos com inúmeros elementos comprobatórios, desde Anchieta,
passando por Darwin, até George Grimm, com hinos de louvor, é
um encantamento só. Guarda a herança do saber, como Capital da
antiga província fluminense, saber renovado por um complexo conjunto
universitário liderado pela UFF. Excluindo as capitais do país, nenhuma
outra cidade brasileira, possui um tão grande número de museus, salas
de exposições, teatros e vida cultural tão intensa. Nenhum outro local
do país seria tão adequado para abrigar o colar arquitetônico que
constitui o Caminho Niemeyer. Quanto ao papel da arte na vida universitária,
é o mesmo que tem na vida individual e social como um todo. Papel
de elevação espiritual e de plasmador da fisionomia psíquica.
Uma última pergunta, que talvez fosse desnecessária diante das muitas coisas que já
falamos aqui. Mas permita a repetição.

Pois sim.
Há um livro de correspondências do Rainer Maria Rilke chamado Cartas a um
jovem poeta.51 Este documenta a história de um estudante que, sabendo que o
Rilke (já uma glória nacional como poeta) teria estudado no mesmo liceu que ele,
escreveu ao poeta enviando-lhe algumas de suas poesias. O menino pedia que Rilke
avaliasse seus poemas e lhe dissesse se ele (Franz Kappus) seria poeta. Rilke muito
atenciosamente respondeu de maneira curiosa ao menino. Disse ele que teria prazer

51 Para saber mais, consulte: RILKE, Rainer Maria. Cartas a um jovem poeta. Trad. Paulo
Rónai. Porto Alegre; Rio de Janeiro: Globo, 1985.
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em ler os versos, mas que adiantava não poder fazer tal avaliação. Apenas ele, o
jovem Kappus, poderia fazê-la. Rilke recomendou, assim, que o menino fizesse uma
inspeção de consciência, que perguntasse sinceramente se a poesia lhe era decisiva; se ele
morreria se deixasse de escrever poesia. Depois desse preâmbulo, minhas perguntas
são as seguintes: a arte é decisiva em sua existência? O que restaria do Israel Pedrosa
se lhe tolhessem justamente a arte?

(Pausa) Não morreria... (Pausa) Como diz o ditado popular do
Nordeste: Ninguém morre de fome, morre dos males que ela produz. Não sei o
que aconteceria comigo... mas estou certo de que seria menos feliz. Uma
sombra de quem sou, pois teriam tirado de mim algo que me completa
e que dota de sentido meu mundo e todas suas referências.

Algumas obras:
Pinturas:
Reisado. São Paulo, 1951. Óleo sobre tela, 146 x 114cm. Coleção do Museu de Arte
de São Paulo.
Vermelho, verde e ocre em mutações cromáticas. São Paulo, 1978. Acrílica sobre tela, 195
x 130 cm. Coleção Fundação Armando Álvares Penteado.
Círculos e quadrado, vermelho em mutações cromáticas. Rio de Janeiro, 1979. Óleo sobre
tela, 80 x 80 cm. Coleção João Vayda.
Quadrados e triângulos. Niterói, 1979. Acrílica sobre tela 50 x 50 cm.
Peixe em mutações cromáticas. Niterói, 1983. Acrílica sobre tela, 33 x 24 cm. Coleção
Omar Karam.
A torre - Oscar Niemeyer. In: O Brasil em cartas de tarô: Niterói, 1989. Acrílica sobre
pedra, 116 x 73 cm.

Livros:
O Brasil em cartas de tarô. São Paulo: Biblioteca Crefisul, 1991.
O universo da cor. Rio de Janeiro: Editora SENAC, 2003.
Na contramão dos preconceitos estéticos da era dos extremos. Rio de Janeiro: Leo
Christiano Editorial, 2007.
Da cor à cor inexistente. 10ª. ed. Rio de Janeiro: Editora SENAC, 2009.
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“Não falaria de um niilismo na política. Acho que
ainda resta um ideal. Não concordo com a tese de
que vivemos num mundo sem transcendência e
esperança, mas nossos políticos têm suas causas
dispersas, elas estão lateralizadas demais. Dispersos
e ambíguos em seus propósitos, fica difícil
promover qualquer ação efetiva, pois nem o apoio
da coletividade é possível cooptar”.

Jorge Fernando Loretti, nascido no Rio de Janeiro em 25 de agosto de 1924, é
advogado, professor e tribuno. Doutorou-se pela Faculdade Nacional de Direito
do RJ e lecionou economia para a Universidade Federal Fluminense – UFF.
Integrou diversos conselhos consultivos, entre eles o de ensino e pesquisa da EMERJ
e o da UFF; foi diretor do Centro de Estudos Sociais Aplicados, consultor especial
do Reitor dessa universidade. Ocupou os cargos de diretor Regional do SENAC do
RJ, de secretário do estado do interior e justiça, de chefe do Gabinete Civil do antigo
estado do Rio de Janeiro. Nomeado jurista e Desembargador do Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro em 1979, o qual presidiu, posteriormente. Hoje é presidente da
Academia Niteroiense de Letras – ANL, incentivando sua produção literária
e os estudos eruditos. Na presente entrevista, Jorge Loretti fala de sua vida política,
dos laços familiares, políticos e sentimentais com “Terras fluminenses” e da importância
que dá a instituições acadêmicas como a Academia que preside.52

***

Jorge Loretti

52 Veja-se mais acerca da biografia do entrevistado In: LORETTI, Jorge Fernando. Entrevista
concedida ao jornalista Júlio Vasco. In: Memória de Niterói: 12 depoimentos. (Org.) Júlio
Vasco. Niterói: Prefeitura de Niterói, 2002.
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Seria apropriado começar nossa conversa por sua biografia.
Pois não, estou às ordens!

O senhor vem de uma família tradicional e fluminense...
É verdade. Minha família é uma típica família do estado do Rio

de Janeiro. Os homens da família estavam intimamente ligados à política
deste Estado e, embora minha mulher diga que eu exagere aqui, costumo
dizer que tenho parentes da família Loretti em todos os municípios
fluminenses.

Realmente é assim... meu avô paterno era de Campos dos
Goytacazes, de uma família tradicional campista. Seu bisavô materno
foi quem escreveu o primeiro livro sobre o município de Campos.
Seria o Manoel Martins do Couto Reis?

Exatamente, meu tetravô; tanto que meu avô se chamava Manoel
Martins do Couto Reis Loretti. A filha do primeiro, antes mesmo da
chegada de Dom João VI, firmou um contrato com o vice-rei Luís de
Vasconcelos que encarregara seu pai de escrever uma história sobre a
província do Rio de Janeiro.
Em que ano seria isso?

Não tenho a data precisa, mas perto de 1795...
Entendo.

Assim, ele escreveu o livro. Este que é o primeiro sobre este
município. Hoje essa obra é preciosíssima!

Mas o livro extraviou-se. Na época, os livros eram editados em
Portugal, pois ainda não havia a Imprensa Régia no Brasil, e a obra acabou
se perdendo por lá.

Segundo constava, era um livro completíssimo sobre o Norte
do Estado, com uma descrição minuciosa e, inclusive, dados estatísticos.
Este trabalho foi de muita importância para a história daquela localidade,
influenciando até o Antônio Lamego em seu A terra goitacá,53 obra que
é apontada como principal entre toda a bibliografia disponível.
Soube que o senhor adquiriu A terra goitacá recentemente.

Sim. Adquiri faz pouco, mas já conhecia o livro há bastante

53 LAMEGO, Alberto. A terra goitacá. Rio de Janeiro: Garnier, 1913. 6 v.
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tempo. O livro foi feito em uma tiragem modesta, cerca de 600
exemplares, por isso é considerado raridade. Sabe, o Lamego era muito
rico. Nascido em Itaboraí, mudou-se para Campos, depois de ter
comprado um belo solar, e lá se fixou para escrever seu livro. Esteve
várias vezes na Europa pesquisando o tema e, em Portugal, encontrou
na Torre do Tombo o manuscrito extraviado do livro de Manoel Martins
do Couto Reis. Havia, ali, um relato de toda a situação daquela região.
Lamego detectou que esta foi a parte melhor elaborada, pois a vinda
da Família Real para o Brasil prejudicou um pouco o trabalho com o
livro. O fato é que o livro encontrado serviu de base para o celebrado
A terra goitacá e muito dos detalhes ricos provêm dele.

Consegui uma cópia do manuscrito de Manoel Martins do Couto
Reis faz algum tempo e editei-o pelo Arquivo do Estado. Foi grande o
trabalho dessa empresa, pois tivemos que contratar um especialista em
grafias antigas para verter o texto para o português moderno.
O livro era escrito em latim?

Não, em português arcaico.
O que é atípico, pois os trabalhos científicos naquela época eram todos em latim. Foi
assim até o século XIX.

É verdade, mas este foi escrito em português, inclusive se
intitulando: Descrição de Campos dos Goytacazes.
Agora veja: quantos livros de autores brasileiros não foram tirados de nós e levados
para arquivos como o da Torre do Tombo?...

Essa é uma indagação muito séria; o próprio Alberto Lamego
denuncia isso! Seria o caso de fazer uma pesquisa para saber quanto da
produção intelectual brasileira ficou lá. Lamego pesquisou em Portu-
gal; depois foi para a Bélgica, encontrando muita coisa lá, também.
Tanto é que Antônio Ribeiro Lamego Filho (ou simplesmente Lamego
Filho), eminentíssimo sociólogo e antropólogo, nasceu em Bruxelas.
Este editou livros admiráveis!
Como assim?

Quando Lamego Filho escreveu O homem e a restinga; O homem e a
serra; O homem e a Guanabara... o que temos ali é a definição antropológica
e sociológica do Estado do Rio de Janeiro ou, pelo menos, o Norte
deste Estado. Essas são obras muito bem escritas! Ele foi mesmo uma
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figura exponencial! Acredite que ele fez a etnologia das músicas na
cultura popular local. Você conhece esta obra?
Dessa tetralogia apenas O homem e a serra e O homem e o brejo. Usei-os
recentemente em uma conferência.

O filho do Alberto Lamego, que era, inclusive, do Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro, teve trabalhos nessa área, e por sua formação de
geólogo ele pôde aprofundar em minúcias muitas das pesquisas já
existentes.
Um belo trabalho sobre a cultura fluminense é o da Vera de Vives. Ela trouxe, com
seu O homem fluminense – contribuições a uma antropologia social no
Estado do Rio de Janeiro.54

É verdade. Mas eu não diria que o trabalho dela seja
exatamente antropologia. Parece-me mais folclorismo. Por mais que
seja um bom trabalho, ela não teve oportunidade de dar um
aprofundamento em pesquisas como deram os Lamego. O pai
esteve até na Europa pesquisando e o filho, depois que foi trabalhar
no IBGE, teve um campo de estudo amplo, além das condições de
publicar toda essa obra.
Sua família, então, veio do Norte do Estado do Rio?...

Veio, sim. Éramos ligados ao município de Madalena. Por uma
única razão: o Estado do Rio de Janeiro, durante a República Velha, era
dividido em distritos eleitorais, portanto, políticos. As eleições na época
eram prioritárias para as Câmaras federais. Assim, Santa Maria Madalena,
a princípio, integrava a região político-eleitoral, vamos dizer assim, do
Norte do Estado (de liderança campista).

Aconteceu, assim, que meus avós e seus irmãos, envolvidos com
a política regional, se encaminharam para Madalena. E um deles, que
chegou a ser deputado com grande votação, casou-se com uma moça
da família Portugal, uma das mais tradicionais do local. Por causa dele,
uma das localidades da cidade se chama Doutor Loretti, em sua
homenagem.

54 VIVES, Vera de. et al. (Org.) O homem fluminense – Contribuições a uma antropologia social no
Estado do Rio de Janeiro. Niterói: Fundação Estadual de Museus do Rio de Janeiro/Museu
de artes e tradições populares, 1977.
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Uma coincidência com o modo pelo qual o senhor é conhecido!
Há até um episódio engraçado sobre isso: certa vez estive na

cidade e acabei dando carona a umas moças que vinham para Niterói;
no meio da viagem uma delas perguntou-me: “  – O senhor é o Doutor
Loretti?” Quando disse-lhe que sim, ela exclamou: “ – Puxa! Então o
senhor deve ser muito velho. Pois desde  a época de meu avô o bairro tem aquele
nome!” (risos).
É sabido que o senhor contribuiu, inclusive, para a conservação deste nome no local.

É verdade. O IBGE tinha juntas em todos os estados; nessa
época eu era secretário de administração geral do estado do Rio de
Janeiro e houve uma medida que previa a modificação de nomes das
cidades. Getúlio Vargas, então presidente da República, resolveu evitar
repetições de nomes. Por exemplo: Bom Jardim passaria a se chamar
Vergel; Rio Claro viraria Itaverá... em localidades menores chegavam a
tirar o nome e a acabar com o distrito. Quando quiseram tirar o nome
de Doutor Loretti, eu me pronunciei negativamente e eles cordialmente
acataram (risos).
A política no Rio de Janeiro (e isso me parece ser uma tradição desde a Primeira
República) era perpassada por laços de cordialidade. A ponto, mesmo, de o fenômeno
ter sido estudado de perto por Gilberto Freyre em seu Casa grande & senzala.55

Sim, mas diria que no quadro da política atual isto seja bastante
diverso... hoje é mais pautado numa competitividade que beira as raias
da inimizade.

No passado, a cordialidade na política do interior do Estado (e do
Brasil como um todo) era marcada por uma política de favorecimentos.
Talvez pelo fato de tudo ocorrer em âmbito interfamiliar: se uma família
necessitasse de algo, a outra atendia, se pudesse. Funcionava quase como
um conjunto de frátrias. A inimizade ocorria contra os de fora.
Possuindo ramificações de parentesco em Campos dos Goytacazes, Santa Maria
Madalena e Barra do Piraí, podemos dizer que a sua vida, inclusive a política, é
bastante fluminense.

Não tenha dúvida! Mas nasci na cidade do Rio de Janeiro. Nasci,
por acaso, em Copacabana, à rua Prado Júnior, pois meu avô havia se

55 FREYRE, Gilberto. Casa grande & senzala. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 1996.
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fixado no Rio durante os 40 anos em que foi diretor da Companhia de
Águas e professor da Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Nessa mesma
época, chegamos a morar com ele em Petrópolis. Tivemos também
algumas propriedades em Petrópolis, em São José do Rio Preto, hoje
conhecido como São José do Vale do Rio Preto.56

E Niterói, como começa sua história com esta cidade?
A minha vinda para Niterói é uma história muito intrigante.

Morávamos em Petrópolis, mas eu estudava no Rio de Janeiro, que na
época era o Distrito Federal. Fazia o primário, que era um curso
magnífico! Fornecia uma base de aprendizados ótima! Morei na casa
de meu avô durante esse período.

Minha mãe cobrava de meu pai uma residência na cidade do
Rio, para ficar mais perto de tudo, mas meu pai resolveu logo: “ –
Vamos nos estabelecer em Niterói.” Eu e minha mãe, de início contrariados,
perguntamos por que Niterói (nesta época, eu nem conhecia a cidade).
Meu pai respondeu: “ – Por uma única razão, meu filho. Nós somos fluminenses
e, como tal, temos que resguardar nossas antigas tradições. A cidade do Rio de
Janeiro pertence a todos os Brasileiros, é cosmopolita... é a Capital Federal”. Meu
pai valorizava aquelas tradições morais e políticas que nossos familiares
cultivavam desde a época do Império, tradições que herdamos de nossos
parentes de Sepetiba, de Saquarema, gente ligada ao Partido Conservador.
Ele acreditava que essas tradições eram autênticas representações da
cultura do Estado do RJ, e não da cidade do Rio de Janeiro.
A opção por Niterói tem motivações político-históricas?

Ah, sim! Políticas, históricas e sentimentais. Isso eu fui reparar
bastante depois, por outra ótica. Eu já era professor da UFF e um dos
colegas do Conselho Universitário era o professor Aloísio de Paula, que
foi um grande intelectual, chegando a ter sido presidente do Museu de
Arte Moderna, no Rio de Janeiro. O Aloísio atuava nisso tudo e não
recebia nada, e fazia questão de não receber (ele era muito rico, tinha
dinheiro de família; seu pai, Luiz de Paula, era figura de destaque em
Barra do Piraí). Certa vez, convidado para lecionar na Faculdade Nacional
(que seria hoje a UFRJ), ele recusou dizendo ser fluminense, cabendo
ao Estado do Rio sua contribuição, não ao Estado da Guanabara.

56 Veja mais a este respeito na entrevista de Jota Andrade, neste volume.
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Cedo aprendi, com essas pessoas, a valorizar as terras fluminenses
e suas tradições.
Depois da fusão dos dois Estados, Guanabara e Rio de Janeiro, passou a se tornar
escassa esta valorização, o senhor não concorda?

Concordo, mas ainda insisto nela.
Em Niterói, como foram os primeiros passos rumo à política?

A resposta a sua pergunta requer toda uma contextualização.
Ainda menino, saí do Rio, lá eu estudava no Colégio Santo Ignácio. Em
Niterói vim a ser aluno do Colégio Salesiano de Santa Rosa, no qual terminei
o chamado “colegial”. Depois, fui para o Liceu Nilo Peçanha, que era
um estabelecimento de renome equiparável ao Colégio Pedro II no Rio.
O Liceu de Niterói possuía a primeira escola normal do Brasil, mas lá
eu fiz o curso dito “complementar”.

Para você ter ideia, essas escolas eram tão importantes que
chegaram a ser tema de livros. Lacerda Nogueira, que foi secretário
perpétuo da Academia Fluminense de Letras – AFL, escreveu um livro
de relevo sobre o tema. Tratou de sua estrutura, da história de sua
tradição...

O curso complementar do Liceu era muito bom! Ao fim de
dois anos eu tinha, então, o complementar em Direito, e falo assim,
pois havia outros cursos complementares: Medicina, Engenharia...
Eram cursos técnicos nessas especialidades ou já contavam como um bacharelado?

Eram cursos de conhecimentos gerais e que dirigiam o aluno
para o campo escolhido. Essas três cadeiras eram conhecidas como
disciplinas integrantes das “profissões imperiais”. Durante todo o
período em que o Brasil foi Império, e por algum tempo na Primeira
República, essas formações eram julgadas essenciais. Não era designado
bacharelado, mas era um curso de amplitude curricular superior à do
bacharelado, tanto é que meu diploma não é de Ciências Jurídicas, mas
de Ciências Sociais e Jurídicas. Tínhamos forte embasamento
sociológico e econômico. Para que você tenha ideia, fui professor titu-
lar da faculdade de Economia, do que mais tarde tornou-se a UFF,
com a base que este curso me forneceu. Nessa época, não havia
professores para as cátedras. Passou a haver quando se criou a Faculdade
de Filosofia e quando a estrutura das faculdades mudou.
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Isso foi com a reforma universitária de 28 de novembro de 1968, quando a
universidade passou a se dividir em departamentos, não mais em cátedras?

Não, foi antes. Com a reforma de 1968 aboliram justamente o
modelo que se estruturava em torno da Faculdade de Filosofia e suas
unidades.
Em que época o senhor se situa, então?

Falo da primeira metade do século XX, e de antes, pois mesmo
na época do Império o regime de cátedras era muito prestigiado. Até
os colégios adotavam o regime de cátedras e, para você ver, alguns
exames de professores, anteriores à República, eram assistidos pelo
próprio Imperador. Isso se deve, pois o professor catedrático tinha
prerrogativas enormes. Ele tinha a autonomia de indicar professores
assistentes, outros auxiliares e de determinar os conteúdos... Tal prestígio
durou até perto de 1937, quando a nova constituição federal passou a
prever outros caminhos ao ensino médio, valorizando, por exemplo, o
ensino técnico-profissional. No ensino superior, a mudança de cátedras
para departamentos ocorreu no pós-1964, já em pleno governo militar.
Sim, confere. É possível perceber como tínhamos forte influência do modelo europeu.
Esta estrutura de uma universidade formada por diversas faculdades tendo como
eixo a Faculdade de Filosofia copia o projeto da universidade alemã. Neste, o
professor era como um aristocrata intelectual, com poder de decidir o que fazer,
contanto que tivesse excelência.

É verdade. Nas áreas humanas éramos bem influenciados pela
universidade alemã, mas também pela francesa; nas áreas técnicas, pelas
alemãs e italianas. Também cursos como os de doutorado eram bem
diferentes dos de hoje. Duravam dois anos e tinham outra abrangência,
além de outra carga de conteúdos, algo completamente diverso.
Voltemos a falar de sua formação. O senhor falava do período em que lecionava
economia.

Voltemos, sim. Fui professor titular de economia sem ter uma
formação especializada em economia. Era uma época em que se
organizavam os cursos superiores e as faculdades buscavam, para formar
seu corpo docente, professores que em sua formação tivessem a matéria
a ser lecionada no currículo. Não havia o curso de Direito como um
curso único e superior, havia sim o curso de Ciências sociais e jurídicas.
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Assim, quando se formou a primeira faculdade de economia aqui, eu
acabei professor titular e fundador, prerrogativa de quem esteve ali na
primeira hora; tal cargo foi conferido mais por conta de nossas leituras
de Samuel e Adam Smith do que, propriamente, por nossos diplomas
e títulos. Naquelas circunstâncias valia mais o saber notório do que os
diplomas, pois não havia o curso de economia, este ainda não se
organizara. Outros cursos, como o de Sociologia, só vieram a ser
aprovados após o governo Castelo Branco.
Falemos um pouco de sua história com a política. Creio que, sobre a última, estejam
documentados seus pontos de vista no livro de depoimentos organizado pelo Centro
de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil –
CPDOC da Fundação Getúlio Vargas.57

Dei depoimentos para o CPDOC. Mas lamentei o produto fi-
nal, pois não pude rever o texto antes da publicação. Ele possui arestas;
não o considero, portanto, definitivo.
Que peso a política tem na vida de Jorge Loretti?

Tem um peso muito grande, desde minha formação universitária.
No meu tempo, a vida estudantil e a política eram muito participativas,
no sentido de se interpenetrarem. Durante o Estado Novo, as atividades
político-universitárias ficaram praticamente coibidas. Foi quando criamos
a União Nacional dos Estudantes – UNE, da qual eu (e grande parte dos
estudantes) participei ativamente. Era uma geração muito engajada e
ficou conhecida como a geração de 1945.

Estive à frente da UNE e organizei junto a colegas o Congresso
nacional dos estudantes. Foi um dos mais importantes, se não me engano
foi a 8ª. edição do evento. Foi o mais importante pois foi autônomo,
sem a interferência política do ditador.

Getúlio, estratégico como todo ditador, era muito “benevolente”.
Liberava verbas para olimpíadas universitárias, passeios... e, com isso,
cativava a simpatia dos estudantes, passando a tê-los na mão, a ter
controle sobre eles.
O tão conhecido “panem et circenses”.

57  LORETTI, Jorge Fernando. Jorge Loretti – Depoimento ao CPDOC. (Coord.) Ignez
Cordeiro de Farias. Col. Conversando sobre política. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2001.
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É... ele fazia isto, e essa fórmula garantia seu controle ditatorial.
Mas logo começou a fase de liberação, na qual desempenharam
importante papel Carlos Lacerda, José Américo... que acredito que por
consequência das pressões da participação do Brasil na Segunda Grande
Guerra, fizeram com que Getúlio tivesse que afrouxar as rédeas, e foi
nesse espaço aberto que nós estudantes começamos a atuar.

A maioria dos estudantes seguia a orientação política da UDN:58

eram “udenistas”. É preciso colocar bem isso, pois era uma posição
interessantíssima! O Luiz Carlos Prestes, quando saiu da prisão, – ele
que era venerado pelos estudantes, que adoravam sua figura e sua
posição ideológica – declarou seu apoio a Getúlio Vargas. Lembro-
me que o episódio gerou um artigo publicado num jornal de esquerda
que se chamou: “Depoimento de um comunista que discorda”; nele,
se denunciava que Prestes estava subordinado às diretrizes dadas pelo
partido comunista local que, por sua vez, seguia as determinações do
soviético Komintern.59

Digo que o 8º. Congresso da UNE foi importante, pois todos os
estudantes eram contrários ao Getúlio e, nesse evento, constatou-se
esta oposição naqueles estudantes vindos de todos os cantos do Brasil.

Havia, no entanto, alguns estudantes gaúchos, que eram a favor.
Na verdade, eles não eram exatamente getulistas, eram direitistas. Pois a
base da direita no Rio Grande do Sul era muito forte, simpática ao
integralismo, talvez por causa das tradições germânicas ali presentes.
Mas eles eram uns poucos, a maioria era liberal, diziam-se “liberais
democratas” e contra a política de Getúlio.

O grupo getulista era pequeno e assim foi por bastante tempo,
mas, depois da declaração do Prestes, ele ganhou um reforço daqueles
que, embora não simpatizantes do Getúlio, eram confessadamente

58 União Democrática Nacional (UDN): partido político brasileiro de orientação liberal e
opositor às ideias de Getúlio Vargas. Fundado em abril de 1945, lançou diversos candidatos
à Presidência da República, entre eles o brigadeiro Eduardo Gomes (1955). Foi extinto,
como todos os demais partidos, pelo governo militar, após o golpe de 1964.
59 Komintern ou Comintern é o nome que designa a organização internacional fundada em maio
de 1919 por Vladimir Lênin (1870-1924) e pelos bolcheviques para congregar os partidos
comunistas de diversos países. Entre seus objetivos estava a luta pela superação do capitalismo,
usando, se preciso, as armas para depor aquilo que chamavam de burguesia internacional.
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comunistas. Estes últimos seguiam, assim, com a mais absoluta
fidelidade a posição que Prestes tomara.
É preciso lembrar que nessa época Olga Benário, mulher de Prestes, já havia sido
deportada para a Alemanha pelo governo de Getúlio e, por consequência, exterminada
pelo regime nazista.

É verdade, e, interrogado sobre o apoio a Getúlio, após este
episódio, Prestes teria dito que seus interesses privados não estavam acima
de suas tarefas públicas. O grupo seguidor de Prestes que fazia parte da
UNE era igualmente obstinado; eles faziam exatamente o que a doutrina
prescrevia. Lembro-me que em muitas das reuniões eles levavam vantagens
sobre os demais grupos por sua determinação, enquanto os outros se
permitiam relaxar aqui e ali; eles se mantinham firmes até o final, não se
levantavam das plenárias nem para tomar um cafezinho.

Os comunistas nunca foram favoráveis ao Getúlio; eles o
toleravam, eram condescendentes com seu governo, vamos dizer assim.
No entanto, não apoiaram depois o Dutra. O Dutra nunca teve qualquer
compromisso com as esquerdas!

Foi quando se elegeu para presidente da UNE uma figura
importante chamada Ernesto Bagdócio. Este era filiado à PUC/RJ,
um liberal católico e, portanto, contrário a ideias totalitárias. Com ele,
fui eleito primeiro secretário. Fomos eleitos por uma pequena margem
de votos, mas gostaram tanto de nossa gestão que logo o Ernesto foi
chamado para ser candidato a deputado Federal pela UDN, fazendo
uma escrupulosa campanha contra Getúlio, e eu assumi a presidência
da UNE. Era para que o vice-presidente assumisse, e nós possuímos
três vices, mas todos morando em outros estados; por essa dificuldade
de deslocamento e presença acabei presidente até o fim do mandato.
É possível associar o movimento estudantil de hoje com o de sua época? O que mudou
e o que se conservou?

Ao contrário do passado, há hoje um paradoxo. Digo-lhe logo
qual é: quando se tem um adversário bem nítido, o movimento
permanece unido (isso vale para a política estudantil e para a política
em geral); hoje tudo me parece meio amorfo. Atualmente se oscila
entre uma tendência e outra, sem um pouso certo. Naquela época
sabíamos o que queríamos: a guerra tinha acabado e nós queríamos a
democracia, pois a ditadura de Getúlio já contava 15 anos. Quando
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houve a democracia, as mobilizações passaram a se tornar mais
dispersas, pois os adversários em tempos de democratização não nos
pareciam tão nítidos e as políticas partidárias se tornaram, diria,
“formalizadas”.
Que idade o senhor tinha quando foi presidente da UNE?

Tinha 19 anos.
Bastante precoce!

Sim, precoce.
O senhor falou do espírito aguerrido dos estudantes e políticos de seu tempo e enxergaria
hoje nos nossos jovens políticos a mesma pertinácia?

Vejo diferentemente. Os jovens políticos de hoje não possuem
um pertencimento ideológico como os do passado. A coisa era muito
mais séria, e um exemplo disso já foi dado em nossa conversa. O fato
de Prestes apoiar Getúlio, filiando-se a um partido benevolente com o
ditador, foi o suficiente para arrastar consigo todos os principais grupos
de esquerda. Isso espelha o quanto havia unidade partidária e filiação
ideológica! Havia, então, uma mentalidade coesa, corporificada em ações
obedientes a princípios doutrinários. Não vejo isso hoje.
O senhor tem uma expressiva passagem na administração pública: qual teria sido o
momento mais significativo dessa trajetória?

O período que mais me marcou foi quando desfrutava da
amizade do governador Roberto Silveira. Mais que amigos pessoais,
éramos fraternais. Conheci-o logo que saí do Colégio Salesiano, antes um
pouco de ingressar no curso complementar, como já disse. Ele tinha
estudado no Colégio Plínio Leite e possuía um enorme senso de
organização. Num instante, organizou Grêmio, Centro Acadêmico etc.
Na eleição do centro acadêmico eu me surpreendi, pois me colocaram
em uma chapa e me elegeram secretário-geral sem me consultar. Só
depois vim saber que isso era obra do Roberto; ele me escolhera, dizendo:
“ – Você precisa ser nosso secretário, pois você tem um conhecimento muito bom com os
estudantes”. E tinha também um bom trâmite com os professores.
Aliás, era a época de grandes mestres.

Não tenha dúvida! Tive no Liceu mestres como Almeida Cousin,
de literatura. Era um “scholar”, conhecia de tudo, escrevia em grego na
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lousa enquanto nos explicava a Ilíada. Ele era natural de Minas Gerais e
veio para Niterói prestar o concurso, acreditando que a vaga aberta era
a de professor de química. Uma vez sabendo que era literatura, prestou
o exame assim mesmo, passando em primeiro lugar (risos).
Eles tinham uma formação abrangente, e havia gente grande concorrendo às cátedras
desses Liceus. Certa vez (em 1899, salvo engano), no mesmo concurso, disputavam a
cadeira de Lógica do Colégio Pedro II Farias de Brito e Euclides da Cunha!

Sim, gente de cultura! Esse meu professor era também um exímio
poeta, escreveu uma excelente epopeia chamada Itamonte, mas tal obra
não teve tanta repercussão por causa da refrega dos modernistas.
Sim, mas voltemos ao Roberto Silveira e a sua vida pública.

Olha, o Roberto era um idealista! Um líder absolutamente natu-
ral, uma figura impressionante! Ele sabia se colocar... Saiba que, outro
dia eu me perguntava o que faz um líder. Cheguei à conclusão que o
líder é quem sabe falar, pois é ele quem conduz, que expõe os motivos,
as posições; é ele que esclarece, convence e é seguido. O Roberto sabia
falar, acho que ali valia o significado de seu nome, ele era “valoroso
com as palavras”, ele fazia valor com o que dizia, era mesmo “brilhante
de glória”. Muitos diriam que a liderança tem mais a ver com capacidade
de organização; ora, só capacidade de organização faz dos homens,
quando muito, secretários. Os verdadeiros líderes se fazem pela palavra.
Além de valoroso, ele era, também, corajoso: era desassombrado, não
se intimidava para dizer o que pensava e, por isso, sempre saía na frente.
Também na política estudantil?

Não. Ali eu tinha maior penetração do que ele. Ele também
participava, mas havia contingências e eventualidades ao meu lado. Eu
já tinha a ligação com a UNE e por ter tomado parte em diversos
movimentos que cobravam uma posição do Brasil frente aos países
do Eixo, na Segunda Guerra (à época nossos navios mercantes eram
torpedeados e Getúlio tergiversava uma decisão), acabei sendo mais
conhecido do que o Roberto.

Meu amigo ainda passava por situação material difícil. Daí ele,
bem como eu, foi trabalhar. Eu fui trabalhar como locutor de rádio,
ele tornou-se jornalista. Começamos como em qualquer trabalho, mas
como ele escrevia muito bem, logo se destacou... e logo foi redator do
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Diário da Manhã. Mas, nisso, o Roberto foi se aproximando do Amaral
Peixoto e acabou tendendo para o lado do Getúlio, e eu permanecia
na oposição. Roberto precisava muito do trabalho e não rejeitou
um convite para trabalhar no Departamento de Imprensa e Propaganda –
DIP, um órgão do governo de Getúlio que promovia sua política e
imagem pública. Quando ele recebeu a proposta, ele veio falar
comigo e comunicar que aceitaria. Apoiei-o; afinal, sabia de sua
situação financeira precária, e ele foi. Na verdade, a atitude dele não
foi bem-vista entre os estudantes, e embora ele não assinasse nada
de demagógico ou reacionário, pois era um modesto redator, o
pessoal não queria entender isso.

Na faculdade de Direito o Roberto visava a cargos de
representatividade, mas nós estudantes votávamos no Vasconcelos Torres,
que veio depois a ser político. Roberto acumulou derrotas enquanto
suspeitaram da sua ligação com o governo.

Mais tarde, alunos divergentes da situação da faculdade fundaram
um outro centro acadêmico; era o Centro Acadêmico Teixeira de Freitas,
do qual fui presidente. Aproveitando as vagas previstas no estatuto,
nomeei Roberto Silveira secretário, pois ele como jornalista poderia
cuidar de nossa imagem junto à imprensa. Eu tive que ouvir muitas
críticas contra a nomeação dele, mas foi um preço válido, pois ele ali
pôde mostrar seu valor e desfazer o mal-entendido.

Anos depois, fomos ambos candidatos a deputado. Eu pela
UDN e Roberto Silveira tentava pelo PSD, mas o Amaral Peixoto
escolheu outro candidato, alegando que Roberto não tinha expressividade
eleitoral. Foi aí que Roberto pulou para o PTB e foi eleito.

Na sequência, embora com poucos votos, foi eleito para a
Assembleia Constituinte Estadual e, depois, como era muito persistente e
trabalhador, tornou-se secretário de Ordem do Abelardo Matta, que
era o presidente do PTB. Como secretário ele organizou o partido,
ganhou destaque com isso e recebeu o reconhecimento que não tinha
do Amaral Peixoto. Na eleição seguinte foi um dos mais votados.
A constituinte a que o senhor se refere foi aquela na qual personalidades como os
deputados Togo de Barros, Hamilton Xavier e Nelson Rebel participaram?

Perfeitamente. Inclusive, o Hamilton era muito chegado ao
Amaral Peixoto.



116 Roberto Kahlmeyer-Mertens

Depois de ser secretário de Justiça, por indicação do Amaral e
vice-governador do Miguel Couto no estado do Rio de Janeiro. Tudo
parecia confluir para o êxito do meu amigo... Nós conversávamos
muito a cada nova medida política que ele pretendia tomar e ele
acreditava mesmo que ela possível mudar tudo. Roberto Silveira
acreditava poder dominar o cenário político todo, e eu não só cria
nisso, como achava que era apenas questão de tempo.

O próximo passo do Roberto era se candidatar a governador
do Estado da Guanabara, dominando os dois estados, ou seja, pensava
em se eleger lá (na Guanabara) e eleger um governador aqui (no Rio de
Janeiro). Perceba que existia um propósito claramente orientado na
carreira de um político daquela época.

Depois, aconteceu o acidente de helicóptero. Com Roberto eu
vi morrer, também, muito do meu ânimo para a política...
Havia neste cenário político uma bipolarização: era o PTB com o Brizola de um
lado e o Carlos Lacerda de outro.

Coisa que hoje não há mais! No passado tínhamos uma pola-
rização muito caracterizada; havia até partidos “nanicos”, mas eram
poucos e só existiam para catar votos. E atualmente? Cada partido
hoje tem um rumo! Sem falar que o Partido Comunista não é mais
comunista; o outro é trabalhista só no nome, perdeu-se muito da filiação
doutrinária. O lema é “Cada um por si e Deus por todos”. Não há
mais uma vinculação ideológico-doutrinária, pode observar. Isso
começou depois da Constituição de 1988, quando abriram para a criação
indiscriminada de partidos; digo indiscriminada, pois hoje temos uns
40 partidos e pergunto a você: haveria 40 ideologias partidárias? Antes
do golpe de 1964, eram 13 e já se achava muito...
O excesso de partidos pode ser sintoma de que, ao invés de quarenta ideologias talvez
não tenhamos nenhuma. Quiçá vivamos uma crise de princípios que se reflete na
política. O senhor identifica nos dias de hoje, nos políticos, idealismos como os que
motivavam o Roberto Silveira e o Senhor, ou estaríamos fadados ao niilismo?

Não falaria de um niilismo na política. Acho que ainda resta um
ideal. Não concordo com a tese de que vivemos num mundo sem
transcendência e esperança, mas nossos políticos têm suas causas
dispersas, elas estão lateralizadas demais. Dispersos e ambíguos em
seus propósitos fica difícil promover qualquer ação efetiva, pois nem o
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apoio da coletividade é possível cooptar. Veja o exemplo de certas
propostas: a dos partidos “verdes”. Devo dizer que não sou a favor
dos partidos ditos “verdes”, pois a preservação e conservação do
ambiente não é tarefa de um partido, é obrigação de todos. Falar da
defesa do meio ambiente é tão coletivo quanto falar da defesa da
liberdade: não pode e não deve ser bandeira de apenas parcela da
representatividade política.
Em sua vida pública, o senhor sempre atuou naquilo que a Marilena Chauí, referenciando
Boaventura dos Santos, chamou de polo regulador. Este compreende a ação vertical do
poder do Estado e as forças do mercado e das instituições religiosas sobre o polo
transformador, horizontalizado e composto pela sociedade civil e suas instituições.
Entretanto, grande é a intervenção de sua vida pública neste segundo campo.

Embora o Direito atue verticalmente – como expediente do
Estado – acho que atuando aí prestei alguns serviços à sociedade.
Ademais, sempre fui fiel aos princípios dos Direitos Humanos, até
porque acredito que esta prática deve ser esclarecida e racional. Ela tem
aí a dimensão intelectual de um indivíduo que atua como ator público.
Há também, no seu caso, a participação em instituições como a universidade (como
professor, administrador, consultor) e outras instituições de cultura (como acadêmico),
que testemunham sua atuação intelectual transformadora na sociedade. Hoje, por
exemplo, o senhor que já foi presidente da Academia Niteroiense de Letras –
ANL. Qual seria o papel que instituições como essas prestam à sociedade?

Embora pequenas e humildes, as contribuições dessas academias
são muito significativas. Li certa vez um livro de um ficcionista inglês
chamado Harold Mead, no qual ele narra uma destruição quase total
da Humanidade, com uma série de dificuldades dos homens em se
conservarem vivos. O autor apostava que pequenos grupos com
afinidade cultural para o restabelecimento da civilização. Esses grupos
seriam as sementes das quais a Humanidade tornaria a brotar. Acredito
nesta ideia; acho que é em iniciativas modestas e boas como essas que
mantemos a cultura e lembramos de quem somos. Acho que academias
como a que presido fazem mais pela cultura e pelas letras do que atitudes
isoladas e grandiloquentes. O trabalho local desenvolvido ali é também
singular, e a máxima imersão na singularidade é o que nos faz universal;
diz assim aquele ensinamento de Leão Tolstoi.
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As academias têm outra vantagem; ali autores mais maduros
convivem com os incipientes, permitindo um desenvolvimento mútuo.
Tem gente brilhante que acaba incentivando o trabalho de gente
inicialmente ingênua e que cresce com o apoio do outro.
Seria essa uma missão intelectual, em sua opinião?

Penso que sim. Intelectual é o produtor de cultura em tempo
integral e que transmite o conhecimento aos demais membros da
sociedade que integra; ele é quem guarda e divulga a cultura para que
ela não morra.
A Academia Niteroiense de Letras tem sido muito elogiada pelos trabalhos
desenvolvidos ali e pela maneira com que eles repercutem nos meios literários de
Niterói. Tal academia, bem como a Fluminense e a Brasileira de Letras sofreram
influências da Académie Française des Lettres, iniciativa que surgiu entre jovens
literatos franceses como uma agremiação e que depois ganhou o incentivo do próprio
Cardeal Richelieu.

Ela surgiu como um clube literário.
Sim! Mas sem perder de vista que a atividade deles ali repercutiria em universo
maior, que era a sociedade. O senhor acredita que as academias atuais ainda
resguardam esta tarefa?

Acho que sim. Analisando nossa academia, pontualmente, é
possível identificar membros que tinham valores os quais refletiram
como contribuições à cultura de nossa cidade. É bem verdade que o
grande público vai esquecendo desses nomes, mas essas contribuições
vão, aos poucos, irradiando nossa cultura e história, amalgamando
determinações. Muito dos trabalhos desenvolvidos no interior das
academias de letras consiste na conservação de nomes de autores que
seriam eclipsados pelo tempo, se deixados de lado.
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“Embora possa parecer um elitismo negligente com
as ideias liberais, pecando, mesmo, com um
conserva-dorismo acrítico, nunca quis nada com as
ditaduras. Sabia ser, ali, indiferente optar entre a
ditadura do Integralismo ou a do Estado Novo,
pois, no fundo, isso significava não ter opção alguma.
Estava claro como o dia para mim que não poderia
escolher entre a autocracia e o liberalismo. Nesse
caso, entre viver num país que preservava os valores
da liberdade (seja ele o Japão ou qualquer outro) ou
num país no qual vige a servidão e o despotismo,
decidi pela liberdade.”

Poeta, professor, jornalista e memorialista nascido em Miracema/RJ. Luís Antônio
Pimentel é dono de vasta obra literária. Em sua singular formação intelectual conta
com princípios da doutrina marxista, influências da cultura japonesa e do modernismo
tardio. Na década de 1930, por força de suas posições políticas, radicalmente opostas
ao Integralismo, foi obrigado a exilar-se no Japão, onde foi aluno bolsista em intercâmbio,
residindo lá entre os anos de 1937-42. Ao final de seu período de pesquisas, foi
jornalista e locutor durante a Segunda Grande Guerra, chegando a noticiar, na
Rádio de Tóquio, fatos históricos como as batalhas de Pearl Harbor e a contraofensiva
norte-americana em Midway. Como poeta, é um dos precursores do haicai no Brasil,
responsável pela divulgação desse estilo de poesia. Jornalista renomado, foi colega de
diversos intelectuais de relevo na cena nacional, como Raul Bopp, Cecília Meireles,
Graciliano Ramos e José Cândido de Carvalho. Autor de uma respeitada obra formada
por contos, crônicas, poesias e artigos de jornal, o autor continua ativo e producente
apesar da idade avançada, dando palestras e publicando obras inéditas periodicamente.
A presente entrevista foi colhida um mês antes do autor completar 99 anos de idade.

***

Luís Antônio Pimentel
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Sua vida intelectual sempre esteve mesclada à de jornalista e de poeta. Nesta, pode-
se observar, desde muito cedo, um forte engajamento político, que o levou a se filiar ao
Partido Comunista Brasileiro e a combater ideologias totalitárias, como o
Integralismo de Plínio Salgado. De onde surge este interesse pela política?

Surge de maneira muito natural. Todos sabem que tive uma infância
muito pobre, mas muito pobre mesmo. Era pobre a ponto de não ter
dinheiro para tomar o segundo bonde que me levava à escola. Assim,
quando o bonde parava ali no Largo da Itapuca, no Bairro de Icaraí, eu
saltava e ia andando para o Ingá. Isso era motivo de chacota dos meninos
que tinham melhores condições e que podiam pegar o bonde. Eles
passavam por mim gritando em uníssono: “– Pão duro! Pão duro!”.
Naturalmente acreditavam que eu tinha dinheiro, mas que não queria gastar,
economizando para, quem sabe, comprar qualquer bugiganga (risos). Essa
cena patética ainda piorava nos dias de chuva! Aí era um desastre! (risos).
É muito bom ouvir um relato como este, principalmente com o tom tragicômico que o
senhor dá. Não há nele nenhum laivo de mágoa ou de ressentimento (risos).

Não tendo condição de cursar os ginásios do governo, onde
estudavam os filhos das elites, nem dinheiro para pagar colégios
particulares, minha tia, irmã do literato Figueiredo Pimentel, e uma
grande educadora, arrumou uma vaga para mim numa escola
profissional. Era um empreendimento piloto que visava reformar a
educação, e minha tia era uma das idealizadoras do projeto, na verdade
a única mulher entre professores notáveis como: José Geraldo Bezerra
de Menezes, um sábio; Antônio Eugène Latige, um francês genial;
Geraldo Cole; Otílio Machado, o homem da parasitologia. Então, por
sugestão de minha tia, fui para essa escola. Ela se chamava Escola
Profissional Washington Luiz e desfrutava da simpatia do presidente da
República Washington Luiz Pereira de Souza, já em fim de mandato.
Era o ano de 1922, e esse nome durou pouco, ficou até o fim da
Revolução de 1930.
Era uma escola técnica.

Não. Mais do que isso. Era uma escola profissional mesmo, com
o curso profissional correndo em paralelo ao curso ginasial, que era
reforçado em matemática, ciências e desenho.
Ora, e como este ensino estaria relacionado a seu engajamento político futuro?
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Explico: para que fosse possível este tipo de escola, os cérebros
do movimento foram procurar na indústria de ponta as figuras de
maior valor e cabedal de conhecimento nos seus ofícios. Buscaram na
indústria os “experts” na tornearia de madeira, os mestres entalhadores,
ferreiros, marceneiros, lustradores, projetistas de móveis, técnicos em
mecânica e serralheria... gente de grande experiência, alguns já
aposentados ou em vista de se aposentar. Estes ficaram contentes em
poder retornar à atividade transmitindo seu conhecimento à juventude.
Nesse contato, muito das suas histórias de lutas sindicais eram contadas.
Todos esses velhos mestres vinham de uma luta de classe vitoriosa,
muito séria, que foi o que garantiu as oito horas de serviço, pois,
antes, trabalhavam indeterminadamente. Ouvindo essas narrativas, nós
alunos fomos percebendo a importância de nos posicionar e de dar
prosseguimento às lutas que ainda haviam por se fazer. Isso coincidia,
naturalmente, com uma visão política de unidade entre os
trabalhadores, inaugurada na década de 1920 com o Partido Comunista.
Esses Mestres em ofícios tinham alguma orientação para introduzir transversalmente
essas ideias capazes de formar uma consciência política, ou isso era espontâneo?

Havia a intenção, mas era de uma forma muito discreta e sensível.
Isso ocorria, por exemplo, desde a escolha dos títulos da nossa
biblioteca. Os livros eram escolhidos por gente esclarecida, por exemplo,
havia ali toda a obra de Monteiro Lobato, a obra infanto-juvenil e a
adulta, livros como Urupês; tinha a obra de Euclides da Cunha, tinha
livros sobre o Barão de Mauá; tinha Canaã de Graça Aranha e outros
importantes cronistas do Brasil. Fora isso, nós éramos levados, pelas
mãos dos professores, para ouvir conferências dos pimpões da época,
sobre assuntos como a siderurgia, que embora técnicos, beiravam o
político por tocar na soberania do país. Nas oficinas, repletas de alunos,
havia geralmente um professor responsável e dois ou três monitores,
meninos maiores do que eu, que já haviam passado pelo mesmo
processo de formação em outra escola similar e que multiplicavam os
conhecimentos que tinham, auxiliando o professor.
É curioso esse seu depoimento, pois o sistema que o senhor descreve em muito se
assemelha ao ensino popular de Bell & Lancaster, datado de meados do século
XIX e que pode ser considerado ainda reprodutivo de um modelo de sociedade.
Seu comentário vem na contramão dos de alguns estudiosos da educação que
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veem no ensino técnico-profissional, principalmente da Era Vargas, um
mecanicismo, contrário ao desenvolvimento de habilidades e competências críticas.

Pois é... mas foi justamente ali que começou minha conscientização
política, o que significa dizer que poderia não ser o mais favorável a
esse despertar, mas que favorecia alguma consciência.
E como ocorreu a passagem do aluno da escola profissional para o jornalismo?

Apoiados pelos nossos professores, nós alunos adquirimos um
nível tal de autonomia que, com autorização da direção, fundamos um
banco. Fundamos um banco! Banco que possuía um livro de cheques,
que chegou a emitir debêntures! Temendo a crítica dos alunos que ainda
passariam por aquela escola, criamos um jornal: O Calouro.
Por que calouro?

Por causa de um seriado que passava no cinema chamado:
Veteranos e calouros. E os calouros faziam misérias, como nós também:
trotes e picardias estudantis, sabe? Em O calouro os alunos escreviam,
compunham, emendavam, imprimíamos e distribuíamos. Publicávamos
ali coisas de cultura, resenhas de aulas, artigos científicos do professor
Otílio Machado, que também dava aula na faculdade... de resto, eram
mexericos, alunos implicando um com o outro etc. Isso incutiu em nós
o espírito jornalístico. Daí, não só eu, mas meu companheiro Ary
Guanabara, que terminou sua carreira em A Tribuna, o Flávio Macedo
e outros mais.
E seu parentesco com o jornalista e literato Figueiredo Pimentel não o motivou à
carreira jornalística?

Em minha família havia esse tio, irmão de meu pai, que foi o
precursor de muitos capítulos da história da literatura nacional, como a
literatura infantil, o teatro infantil, as adaptações do folclore para crianças
(tipo as canções de roda), romance policial. Naturalmente isso acabou
sendo uma referência.
E como foi que de um jornal amador o senhor ingressou no jornalismo profissional?

O jornalismo na época em que eu comecei era quase tão amador
quanto o jornal da escola. Para você ter ideia, quem tivesse vocação
para o jornalismo poderia começar a acostumar-se com a ideia de
passar dificuldades. Nenhum jornal, mesmo aqueles maiores, pagava
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com regularidade. Então nós escrevíamos em um estado de penúria!
Há até uma anedota de época que é assim: um sujeito chegava ao jornal
pedindo para falar com o secretário dizendo ser jornalista e querendo
uma vaga. O secretário dizia: “ – Escreva algo para eu ver.” E o jornalista
escrevia um vale-salário, um adiantamento (risos). Vivíamos de vales
naquela época; raramente recebíamos ordenados.
Isso seria em que ano?

1930. Não, antes disso! Era entre 1926-28.
Quando ocorre a estreia em sua vida jornalística profissional?

Foi em 1929. Nesta data eu já escrevia em jornais locais e colaborava
com literatura para jornais do Rio de Janeiro. Ainda antes de 30, fui
trabalhar no Diário de notícias, que era recém-fundado. Esse era um dos
jornais com o nome de “Diário de notícias”, pois existiram vários. Este
e “Tribuna” são nomes muito usados.
Entendo.

Esse Diário de notícias era formado por um grupo de jornalistas-
intelectuais, todos eles de grande vocação literária. Era gente como:
Nóbrega da Cunha, Cecília Meireles, Corrêa Dias, Dinir Júnior, Or-
lando R. Dantas... o Carlos Lacerda estava no bolo e outros tantos.
Esses tinham vindo de um outro jornal menor chamado Vanguarda,
que era de Ozeas Motta, para criar o jornal que falei. Depois, muitos
desse grupo saíram e foram para a Gazeta de notícias, inclusive eu.
Quanto tempo o senhor integrou o time desse jornal?

Cheguei em 1930 e fiquei nele até... 1933-34. Não, 1933. Lembro-
me bem! Pois foi o ano em que lancei meu primeiro livro. Nessa época
eu estava na redação com Cecília Meireles e o primeiro marido dela, o
Corrêa Dias. Foi inclusive ele que fez a capa de meu livro.
Pelo que sei, esse jornal era bastante politizado.

Sim, bastante político. Nessa época era possível saber a orientação
político-intelectual de um jornal, pois havia o chamado “artigo de
fundo”, quase sempre escrito pelo dono ou pelo administrador do
jornal. Por exemplo, num jornal era o Chateaubriand, noutro o Macedo
Soares... cada um teria um texto desses. Na Gazeta de notícias quem fazia
era o Vladimir Bernardes.
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O artigo de fundo era o editorial.
Um editorial mostrando a linha daquela publicação. O que se

dizia ali eram as diretrizes ideológicas do jornal.
Nesse período houve o golpe de Getúlio Vargas como ditador e o senhor começou
a ter seus problemas com o Estado Novo, por causa de suas ideias contestadoras
contra aquele regime.

Em 1935 surge uma série de agitações, uma coisa tremenda,
tremenda! Foi à época de uma manifestação política da juventude que,
influenciada por ideias comunistas, começou a reivindicar cinquenta
por cento de abatimentos em tudo que dissesse respeito à cultura e ao
entretenimento. Isso resultou em transtornos enormes e que se
arrastaram pelo tempo, por vezes de forma caricata.
O senhor poderia ser mais específico?

Vou contar uns episódios, só para ilustrar para você: contra as
ondas de manifestantes, a ditadura infligia contra nós “patas de cavalo”.
Colocava a cavalaria em cima dos estudantes. Daí, sabe o que a meninada
fazia contra os cavalos? Apedrejava a polícia com essas pedras de
pavimentação, tipo pedra portuguesa. Depois, nós comprávamos grande
quantidade de rolhas e jogávamos sob as patas dos cavalos. O animal
quando pisa na rolha fica em falso e se desequilibra, cai e joga o
cavalariano no chão, que fica fora de combate. A ditadura reagiu,
proibindo o comércio de cortiça. Mas não adiantou muito, pois alguém
se lembrou de cortar os cabos de vassoura em roletes, e cabo de vassoura
velho não havia como controlar. A ditadura optou assim por tirar os
cavalos da rua e pôr cães. Olha, no Rio de Janeiro eu não cheguei a ver
isso não, mas li que em São Paulo os manifestantes traziam para rua
sacos com gatos. Assim, logo que a tropa de choque atiçava os cães
contra a estudantada, soltavam os gatos para distrair os cães (risos).
Nesse período, por conta de sua participação política, você sofreu sua primeira prisão.

Fui preso político, mas na fase em que isso ocorreu a coisa já
não estava mais tão favorável para a ditadura.
Como foi?

Eu tinha fama de agitador e comunista, daí a polícia foi me
procurar em casa. Preocupado, falei com o diretor do Jornal. Ele
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me disse: “ – Deixa prender, que eu garanto daqui.” Daí, me apresentei
na delegacia acompanhado de um amigo. Em minha ausência, fo-
ram em minha casa, roubaram um monte de livros meus para depois
revender. Depois do depoimento, me avisaram que ficaria detido.
Alguns guardas tentaram até me intimidar, dizendo que eu sofreria
torturas no “pau-de-arara”. Fiz logo questão de lembrar que era
jornalista e que tinha uma página assinada e assegurei-os de que a
opinião pública não iria gostar de saber disso. No dia seguinte, O
Jornal execrava o chefe de Polícia Francisco de Paula Pinto,
denunciando a corrupção e a truculência de seus métodos.
E após a crítica?...

Não me tocaram, mas ficaram apreensivos e me transferiram da
polícia central para a detenção da rua São João, no Rio de Janeiro; foi
como se eu tivesse saído de uma delegacia para um presídio. Lá havia
muitos intelectuais presos, inclusive o juiz da cidade, Affonso Roseno.
Estavam lá também: Amerino Vanick, diretor de minha antiga escola, o
maestro José Naegle, o poeta Benedito Brazil Angrense dos Reis Vargas,
o Rui Gonçalves, entre outros opositores do Estado Novo. Estavam
todos acorrentados nos corrimãos de uma escada, sentados nos degraus,
dois a dois. No  Jornal desse dia o ataque não foi mais contra o chefe de
Polícia, mas contra o ministro da Justiça Vicente Rao. Vendo a força do
Jornal, fui solto às duas horas, em plena madrugada. Minha prisão durou
no máximo dois dias! Eles ficaram com medo, pediram que eu ligasse
para a redação avisando que eu estava sendo solto e sugeriram que eu
marcasse um local para que eles viessem me buscar.

Mas o senhor chegou a ter ligações com o Partido Comunista Brasileiro. Essa
ligação chegou a ser uma filiação?

Sim. Mas minha filiação foi bem mais tarde. Naquela época a
filiação era verbal, era de boca. Lembremos que nessa época o Partido
estava na clandestinidade e, portanto, prezava por não ter nada escrito,
nenhum documento comprometedor. As medidas tomadas pela ditadura
eram drásticas, violentas. Torturavam, matavam... tive um colega, o Tobias
Barshavsky (que era ilustrador do Diário de notícias), fizeram miséria com
ele! Daí o importante era não deixar rastro, por isso não havia nada
escrito. Isso dificultava imensamente a ação da repressão, pois dentro da
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organização do PC cada um conhecia no máximo dois de sua célula. De
dois em dois os partidários interagiam. Assim, numa situação de tortura,
só se entregava dois, não mais. Até porque não se conhecia.
O Partido Comunista ficou durante muito tempo na clandestinidade, mas dizem que
no período em que ele esteve regular fez muitos representantes públicos.

Sim! A Câmara Municipal da Cidade do Rio de Janeiro, durante um
tempo, foi de maioria comunista. Havia apenas um integralista que se
celebrizou por ser sempre voto vencido e quase nunca tinha ocasião de
falar. Seu nome era Nilo Alvarenga, salvo engano. Um dia o Nilo teve
chance de se pronunciar e disse: “ – Os comunistas são a salsugem dessa casa”.
Daí, perguntaram ao Apparício Torelli (mais conhecido como Barão
de Itararé), que era Vereador eleito, o que significava essa palavra. E ele
explicou: “ – Salsugem é o lodo que fica na boca de certos rios. Como na boca do
Nilo, por exemplo” (risos).
Um inteligente trocadilho com o nome do Nilo Alvarenga (risos). O Barão de
Itararé tem algumas tiradas muito espirituosas: na época da pesada repressão da
ditadura militar, o DOPs bateu na casa dele e ele, da janela, gritou a plenos
pulmões: “ – Viva a revolução, viva a revolução!”. Quando a polícia arrombou
a porta e lhe deu voz de prisão, ele argumentou: “ – A revolução de 30.” (Risos)
Ele era um cínico!

O Barão era formidável! Extraordinário. Você conhece aquele
livro do José Cândido no qual ele faz entrevistas?
O senhor se refere a Ninguém mata o arco-íris, de José Cândido de Carvalho?

Sim, exatamente, este mesmo! Pois é, há ali um retrato muito fiel
do Barão. Muito bom!
Pimentel, no período em que você esteve no PC, havia encontros do Partido para
formação ideológica? Grupos de estudos da doutrina?

Raras vezes. Eles indicavam leituras, até diziam com quem conseguir
os livros... mas nosso trabalho era mais prático. Era panfletagem, pichação etc.
Não havia contato com os textos elementares da doutrina marxista-leninista?

Não, nada, nada, nada. Não havia reuniões de doutrinação. Não
havia aglomeração dos membros do Partido! Quando muito nos davam
“palavras de ordem”.
Qual foi seu contato com Luiz Carlos Prestes nesse período?
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Só muito posteriormente conheci o Prestes, depois do célebre
comício do Estádio do time Vasco da Gama. Nessa época ele já estava
solto e anistiado.
Com que outros intelectuais de esquerda você teria convivido?

Joaquim Pereira das Neves. Este era um militante místico,
guerreiro. Passava por longas sessões de torturas e, ao final delas, dizia:
“ – Podem me bater, podem me matar, mas não matarão o comunismo.
Eu não sou o comunismo, eu sou um comunista!”
Por força de suas convicções políticas e dos constantes ataques que você desferia contra
os integralistas, você se viu na urgência de se exilar. Oportunamente houve a bolsa de
estudos no Japão, e você morou lá durante algum tempo.

Exilei-me e já que fui com a bolsa, tinha que me ocupar com algo.
Pensei em fazer algo com o jornalismo, que já era minha profissão. Mas
como também era professor, resolvi saber como funcionava o avançadíssimo
ensino técnico do Japão da época. Nos primeiros seis meses passei por um
curso intensivo de japonês, tendo duas aulas diárias do idioma.
No Japão o senhor cursou a universidade?

Sim. Mas antes passei pela Casa do Estudante Internacional, ou
“Kokusei Gakuyu Kaikan”, onde fiz um curso intensivo de japonês:
eram duas ou três aulas por dia, visando o nivelamento para a
universidade. Mas, na verdade, progredia pouco e logo reparei o porquê.
Eu por comodidade me “encostava” nos alunos mais antigos de língua
inglesa ou castelhana e me valia da ajuda deles, que intermediavam meu
contato com o povo japonês. Eles, como meus gentis intérpretes,
progrediam nos estudos da língua e eu me atrasava. Quando percebi que
incorria nesse erro, conversei com o órgão representante do Ministério da
Educação do Japão e pedi para alugar uma casa ou um quarto de pensão,
um lugar pequeno qualquer, onde eu fosse o único estrangeiro, estando
assim forçado a falar japonês. Com essa medida, acabei aprendendo
muito rápido. Em seis meses eu assombrei meus colegas com os ganhos
que obtive no idioma, pois já falava o “colloquial japanese”. Só aí fui para a
universidade. Cursei a Universidade Waseda, a universidade dos estrangeiros
e dos pobres, ao contrário da Universidade Keyio, que era a das elites. Estudei
na universidade por dois anos, aprendi muito nela... história, literatura,
cultura japonesa... vi ali que mesmo os pobres tinham acesso a um
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excelente padrão de ensino, e que estudavam muito. Afinal, não havendo
tradição familiar, não restara outra saída do que se instruir.
No Japão o senhor teve contato com diversos grupos intelectuais. Como foi este convívio?

Era basicamente gente ligada ao jornalismo e às artes plásticas,
embora tenha tido contato com muitos literatos. Lá eu conheci muitos
artistas plásticos, entre eles o velho Fujita, que era casado com uma
francesa... Fujita... O Fujita era um mago! O outro com quem convivi
era um tradutor das grandes obras poéticas japonesas, meu amigo
Horigushi Daigaku. Já falamos antes sobre ele. Seu nome era esquisito:
“dai” em japonês significa grande, “gaku” é escola, e isso equivale a uma
escola graduada, à “universidade”...
Horigushi “Highschool”!?

 Sim! Highschool” é uma tradução que corresponde muito bem
à ideia!!! Pois o grande, aqui, diz respeito a “alta”, a “superior”.
Isso foi durante o período em que o senhor era bolsista. E ao fim da bolsa?

Terminada a bolsa de dois anos, eu não queria voltar; pensava
inicialmente que o Integralismo – que era braço brasileiro do Fascismo
– fosse dar o golpe em Getúlio. No entanto, foi Getúlio que deu um
“golpe” neles em novembro de 1937, frustrando suas pretensões.
Getúlio ainda fez mais: reforçou a sua ditadura. Embora possa parecer
um elitismo negligente com as ideias liberais, pecando, mesmo, com
um conservadorismo acrítico, nunca quis nada com as ditaduras. Sabia
ser, ali, indiferente optar entre a ditadura do Integralismo ou a do Estado
Novo, pois, no fundo, isso significava não ter opção alguma. Estava
claro como o dia, para mim, que não poderia escolher entre a autocracia
e o liberalismo. Nesse caso, entre viver num país que preservava os
valores da liberdade (seja ele o Japão ou qualquer outro) ou num país
no qual vige a servidão e o despotismo, decidi pela liberdade.

Conversei assim com os japoneses e eles, reconhecendo o
trabalho que eu vinha desenvolvendo, me forneceram um ano de bolsa
a mais, desta vez dada pelos órgãos de fomento deles. Acabada essa
bolsa, sendo eu jornalista, consegui um emprego como locutor da Rádio
de Tóquio. Era um emprego bem pago.
Como foi ser jornalista-locutor durante uma guerra mundial?

Era emocionante, mas se trabalhava muito. A rádio JUAK (Japan
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Oversea Association Kaisha) era em ondas curtas; e numa época em que
não havia televisão, ela é quem transmitia para o mundo todo. Eu dava
as notícias às 6 h. lá e o Brasil recebia simultaneamente às 18 h., num
fuso horário de 12 h.! Essa rádio tinha o feitio das grandes rádios
inglesas. Era como a BCC de Londres: irradiava em dezoito línguas, in-
clusive em dialetos chineses e hindus.

Nesse meio tempo, o Brasil rompeu relações diplomáticas com
o Japão, por causa de sua adesão aos países do Eixo. Criou-se uma
situação tensa... o Embaixador ficou detido na embaixada e os brasileiros
impedidos de circular livremente. Engraçado é que não me
importunavam. Eu circulava pelo centro de Tóquio sem problemas,
talvez por ser muito popular por lá. Foi quando houve uma negociação
por parte dos aliados com os países do Eixo, trocando prisioneiros. O
ponto para a troca foi a colônia portuguesa de Lourenço Marques
(uma vez que Portugal era potência não beligerante). Trocou-se lá cabeça
por cabeça. De lá para cá, ficamos a bordo de um grande navio sueco
que, sendo neutro, podia fazer esse transporte de modo seguro.
Mas o senhor veio a contragosto; afinal já falou que tinha o interesse de ficar
definitivamente no Japão.

Queria ficar, mas eram tempos difíceis e nem o carvão para o
aquecimento era garantido. E no meu caso, havia o problema de eu ter
tido duas parotidites e temia que no inverno a coisa se complicasse. Pensei
em ir para o Sul do Japão, pois lá não neva e não faz, ao contrário de
Tóquio, temperaturas baixíssimas no rigor do inverno. Daí, me disseram
que não era conveniente que eu ficasse, pois mesmo a condição de turista
em época de guerra não era segura. Disseram, ainda, que o Japão ganharia
a guerra; eles estavam convictos disso em 1942. Acreditavam que iriam
vencer (mais que a América); ganhariam a Guerra, porque sabiam que o
norte-americano para vencê-los necessitaria gastar perto de dez milhões
de jovens em idade militar, número que a América não teria para gastar...
Os japoneses não contavam com a bomba. Com essa arma não seria
necessário três, tampouco dez milhões de homens, bastavam mais algumas
delas. E os americanos fariam isso, eu sei que fariam! Mas quando caiu a
primeira bomba atômica eu já estava no Brasil.
De volta ao Brasil, o senhor retomou sua atividade na imprensa, retomando, com
isso, não só o contato jornalístico como também o literário.
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Retomei logo o contato jornalístico-literário colaborando com
jornais de Niterói e do Rio de Janeiro. Além disso, passei a trabalhar
naquilo que costumo dizer que seria um arremedo inteligente do ensino
profissional. Criaram um ensino profissional em três anos, com seis
módulos, cada módulo com seis meses, para o ensino de diversos ofícios.
Esse curso era atento a disciplinas importantes ao trabalhador: língua
portuguesa, matemáticas, ciências e desenho. Quem financiava o curso
era o SENAI, dando as unidades escolares e o conhecimento especializado.
Passos como esses foram importantes ao desenvolvimento da classe
trabalhadora no Brasil. Começamos a ter um movimento sindical ainda
mais participativo, uma indústria com mão de obra qualificada e direitos
trabalhistas beneficiando até os funcionários públicos.
Entendo.

Mas esse crescimento passou a incomodar os americanos. E eles,
usando de influência, conseguiram criar dentro do Ministério a CBAE
(Comissão Brasileira Americana de Ensino). Nessa época eu estava no jornal
Última hora; adorava meu trabalho ali. Afinal, eu tinha a obrigação de
fustigar pelo menos três acontecimentos políticos. Certa feita, denunciei
que essa CBAE visava sucatear o ensino profissional no Brasil. Na
época fui criticado, mesmo por meus colegas jornalistas. Diziam que
eu estava vendo “tubarões na banheira”. Mas insistia em apontar que
essa comissão tinha o intuito de acabar com a educação que viria fornecer
mão de obra categorizada para nosso país. Apostei que os EUA queriam
nossa dependência e servilidade.
Sua postura nesse momento parece bastante “anti-estadosunidense”.

Ela é antiimperialista. Pois eles vieram substituir a opressão que
no passado era feita pelos ingleses. Não era lucrativo para os americanos
que o Brasil se profissionalizasse e se industrializasse mais. Afinal, seria
melhor para eles que permanecêssemos uma colônia que compra com
eles produtos beneficiados. Mais tarde, a história mostrou que eu estava
com a razão; no governo de João Goulart, fecharam as escolas técnicas.
Em seu lugar ficou um remendo invisível, que foi o que eles chamaram
de escola “profissionalizante”. – Uma piada! – ,  pois ela vinha com a
proposta de reabilitar a escola profissional, mas os utensílios, ferramentas
e instalações já estavam degradados, enferrujados, desgastados... o ensino
profissionalizante no Brasil é o que eu chamo de um simulacro de



131Conversações com intelectuais fluminenses

educação. E assumo a responsabilidade desse juízo, pois conheço o
que é o ensino profissional. Imagine! Passar todos aqueles conteúdos
necessários de maneira ligeira... não havia tempo para a fixação,
tampouco para o aprendizado de uma profissão. Isso é uma caricatura,
e muito dela ainda se arrasta até os nossos dias.
Seu posicionamento político nesse período continuava à esquerda. E seu convívio também
era repleto de personagens engajados às ideias oposicionistas à situação. Mas seus escritos,
inclusive os literários, eram considerados polêmicos mesmo para seus pares...

Sim, nos anos de chumbo. Com a revolução de primeiro de
abril, a dita “abrilada”, começou a haver diversos atentados contra a
liberdade, atrocidades que sacrificaram muita gente. Nessa época, não
escrevia mais artigos, passei a escrever pequenos poemas, quadras
engajadas. Como essa, por exemplo:

Quem dá esmolas a esmo
na mais sublime intenção,
deixa a miséria no mesmo,
e atrasa a Revolução.

Essa trova, como várias outras, chegou a sensibilizar amigos de
grande entusiasmo político e de orientação marxista. Eles me incentivaram
a publicar essas “quadras panfletárias”, num livro. Mas um deles, um
amigo chamado Hugo Tavares (que eu apelidei de Hugo Tovarish, que
em bom russo significa “camarada”, “companheiro de luta”), me disse
o seguinte: “ – Pimentel, a meu pedido: não publique esta quadra, não.” Daí eu
perguntei o porquê. Ele alegou que seria por questão de ética.
Ética?!

Sim! Veja só, ele me explicou: “ – Por que saiu vitorioso o
golpe de primeiro de abril? Porque houve o ‘rosário em família’,
elemento ideológico que mobilizou a classe média a apoiar o golpe.”
E o Hugo prosseguia: “ – E o que aconteceu depois?! Cassaram o
Carlos Lacerda, jogaram bomba em igrejas, prenderam padres,
violentaram freiras, mataram líderes inclusive do clero.” Permanecia
atento, e ele arrematou: “ – Hoje a igreja está do lado da oposição. E
não fale em corda em casa de enforcado...”  Perguntei a ele o que
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tinha minha quadra a ver com aquilo, e ele me disse: “ Hoje a igreja,
que está de nosso lado, tem sua fonte de recursos nas esmolas e no
dízimo... sua trova depõe contra um aliado.”
A bem da verdade é preciso que se diga que se num primeiro momento a Igreja
agiu de maneira reacionária, anos mais tarde a conduta foi inteiramente outra.
Lembremos do episódio da Candelária, durante a missa de sétimo dia do Edson
Luís (aquele estudante que morreu nas manifestações do restaurante popular
Calabouço). Durante a missa, a repressão se posicionou na saída da Igreja e
chegou a agredir gente; daí os padres que celebraram a missa fizeram uma corrente
humana abrindo caminho nas fileiras da cavalaria e permitindo a passagem a
salvo das pessoas. Essa passagem é até narrada no livro do Zuenir Ventura,
1968: o ano que não terminou.60

Sim, e por episódios como este, vi que aquele argumento fazia
sentido. Por isso não coloquei esses versos no livro; eles eram os mais
dialéticos entre todos ali.
De fato, esta quadra não está em seu Cantigas para o povo.

Não, não está. Permaneceu inédita até este presente momento.
Após o golpe de 1964, conhecendo sua orientação política à esquerda, o senhor não
sofreu perseguições?

Escrevia no jornal e, sabidamente comunista, era vigiado. Na
época era também professor e sempre estive engajado em lutas de
classe, mas procurava fazer de modo mais discreto. Veja você: certa
vez conversava com aquela nossa amiga, a Branca Eloysa.61 Nessa época,
ela, muito politizada, participou ativamente daquele grupo Tortura nunca
mais.62 Era um grupo que reunia gente como Hélio Pellegrino, Frei Betto,

60 VENTURA, Zuenir. 1968: o ano que não terminou – A aventura de uma geração. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1988.
61 Branca Eloysa de Campos Góes Pedreira Ferreira: nascida em Niterói em 1935, é jornalista, escritora e
teve significativa atuação política nas décadas de 1960-70. Membro do grupo Tortura nunca mais e
da Academia Niteroiense de Letras – ANL, foi homenageada com diversos títulos como o de
Conselheira de Honra do movimento de mulheres. É autora dos livros: Rua Ana Barbosa, 45 (1990) e Resgate
(1999); cofundadora do Centro Cultural Maria Jacintha, atuou em jornais como A tribuna e Lig.
62 Grupo tortura nunca mais: organização não governamental brasileira que tem como meta
o combate às violações dos direitos humanos. Fundada em 1985 por iniciativa de ex-
presos políticos e familiares de desaparecidos durante a ditadura militar, o grupo é uma
das principais referências na luta pelos direitos humanos no país.
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Marilena Chauí... e ela colheu depoimentos dessas e de outras figuras e
que denunciavam a barbárie em que vivíamos. As fitas com os
depoimentos colhidos ficaram com a Branca, e ela ia transcrevendo-os
aos poucos. (Mais tarde o material foi “costurado” e publicado pela
Editora Vozes, com o título de I Seminário do Grupo tortura nunca mais.)
Fiquei muito inquieto quando ela, novinha, me disse que estava com
esse material. (Imagine, em uma época em que era arriscado possuir
uma caderneta de telefones, ter um material desses era extremamente
comprometedor). Disse-lhe: “– Ihhhhhhh!!!! Não faça assim! Você não sabe
a que risco esta exposta! Ihhh!!!! Não se pode fazer desse modo! Se souberem que você
tem esse material, vão te sequestrar, te brutalizar...” E eles fariam mesmo! Foi
aí que eu pedi que ela me passasse as fitas. Ajudado por um colega que
trabalhava na rádio, fiz três cópias. Ela ficou com uma via, eu fiquei
com outra e, a terceira, deveria ficar com alguém público e igualmente
comprometido com aquela causa humanística. Concordamos que a
pessoa mais recomendada seria o Leonardo Boff.
E ele recebeu as gravações?

Não sei dizer... Mas perceba: as cópias eram a garantia de nossa
integridade. Se por acaso um de nós fosse pego, os outros teriam o
documento e poderiam divulgar. Sem falar que o DOPs pensaria duas
vezes em fazer qualquer covardia conosco, tendo o material.

Essa é uma das histórias que retratam minha atuação política.
Outras, o Alaôr conta na biografia que escreveu sobre mim.63

Ouvindo suas narrativas e conhecendo algo de sua biografia, é possível reparar que
sua formação, que é bastante heterodoxa, diversa em influências, em meios, em leituras,
diversa em tudo, há a contribuição de figuras consagradas na alta literatura como
talvez o Bopp, o Graciliano, mas há também gente do povo, e das artes do povo,
como a música. Falo isso pensando no Noel Rosa...

Sobre o Graciliano nós já conversamos em outra ocasião.64 O
Bopp era meu amigo. Quando estive no Japão ele era Cônsul.
Conversávamos muito e ele tinha umas teses engraçadíssimas! Ele dizia,

63 Cf: SCISÍNIO, Alaôr Eduardo. Um tupiniquim na terra do sol nascente – Uma biografia de
Luís Antônio Pimentel. Niterói: EdUFF, 1998.
64 Cf. KAHLMEYER-MERTENS. R. S. Verdade-metafísica-poesia – Um ensaio de filosofia a
partir dos haicais de Luís Antônio Pimentel. Niterói: Nitpress, 2007.
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por exemplo, que se comparado ao Japão, nosso país teria o dever
moral de progredir, de ser um país bem-sucedido. Dizia ele: “ – Um
país que tem sol e banana reúne todas as condições para ser uma potência!” (Risos)
Naturalmente é uma brincadeira, brincadeira esta que está contida em
um livrinho dele, publicado ainda quando eu estava lá, que se chamou
Sol e bananas.
Mas ora, no Japão não há bananas?

Existem bananeiras, mas elas não dão frutos. No Japão bananeira é
uma planta ornamental, como também as cerejeiras... Mas com toda essa
graça não pense você que o Bopp era tolo. Embora piadista e bonachão,
ele sabia das potencialidades de nosso país. Como diplomata, conhecia
nossas riquezas naturais, nossos potenciais. Ele tem um livro chamado
Geografia mineral,65 também de 1938, no qual ele disserta sobre as riquezas
do subsolo brasileiro. Para fazer este livro o Bopp me entrevistou...
Como assim, o senhor foi entrevistado pelo Raul Bopp?!

Sim, ele pediu que eu dissertasse sobre mineralogia e a importância
do minério para a economia brasileira, e eu, que estava com esta matéria
fresca na cabeça por causa de minha formação profissional, falei por
umas duas horas. O livro saiu com essas informações. Eu sou referen-
ciado ali como “um estudante brasileiro”.
E seu contato com o Noel Rosa?

Noel também foi um amigo. Ele era notório por sua genialidade,
mas um homem do povo. Estavam acamados nele séculos de cultura
popular. Veja só:

“Mentir,
mentir somente pra esconder a mágoa
que ninguém deve saber.

Mentir,
mentir, em vez de demonstrar a nossa dor
num gesto ou num olhar.

65 BOPP, Raul; JOBIM, José. Geografia mineral. Yokohama: Museu comercial do Brasil, 1938.



135Conversações com intelectuais fluminenses

Saber mentir é prova de nobreza,
pra não ferir alguém com franqueza.
Mentira não é crime.
É bem sublime o que se diria,
mentindo pra fazer alguém feliz.

É com mentira que a gente se sente
mais contente por não
pensar na verdade.
O próprio mundo nos mente
e ensina a mentir.”

Observe. Não há aquela linguagem pesada, retórica e ufana como
as poesias da época do Conde Afonso Celso. Há a palavra leve do
cronista primoroso; há a música que, popular, não se torna menos
bela. É isso que encontramos naquele samba, Cordiais saudações:

“Estimo que esse maltraçado samba
em estilo rude, na intimidade
vá encontrar-te gozando saúde
na mais completa felicidade.
Junto dos teus confio em Deus
em vão te procurei
notícias tuas não encontrei,
eu hoje sinto saudades
daqueles 10 mil réis que eu te emprestei.
(...)

A coisa cá em casa está horrível,
ando empenhado nas mãos do Romeu.
O meu coração vive amargurado,
pois a minha sogra ainda não morreu,
tomou veneno e quem pagou fui eu.”

(Risos) Fica aí ilustrada aquela ideia do próprio Noel quando diz na letra de Não
tem tradução:
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“(...) tudo aquilo que o malandro pronuncia
com voz macia
é brasileiro,
já passou de português(...)”

Isso é um espetáculo! Espetacular!
Sua produção literária também contém letras de músicas, algumas que foram até
gravadas por Carmem Miranda.

Mas aquilo era coisa da juventude... umas músicas líricas... coisa
muito distante das do Noel.
Pimentel, entre tudo que você produziu, entre seus atos e ideias, entre suas publicações,
qual o senhor considera ter sido a parte mais importante de seu legado? O que
gostaria que no futuro ficasse conhecido como o testamento de Luís Antônio Pimentel?

(Pausa) Acho que algumas conversas como essa nossa ficariam
como herança, pois serei por elas lembrado... Fico feliz em ter também
pronto meu sucessor... Mas entre minhas publicações... diria que é aquele
texto que está no livro do Vinicius Sauerbronn. Gênese do haicai é meu
texto mais importante, pois deixa um esclarecimento quanto ao que
seja esse gênero literário.
Quer dizer que em sua vida tão plural, a literatura seria o mais importante?

É... a literatura é o que fica.

Principais obras:
Ciranda cirandinha. Niterói: Escolas Gráficas do Trabalho, 1933.
Contos do velho Nipon. Rio de Janeiro: Irmão Pongetti Editores, 1940.
12 dias com Leviana. Rio de Janeiro: Irmão Pongetti Editores, 1944.
Tankas e haicais. Niterói: Escola Industrial ‘Henrique Lage’, 1957.
Canção para os lábios da amada. Niterói: Escola Industrial ‘Henrique Lage’, 1957.
A ovelha e o pastor. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1974.
Corpo falado. Rio de Janeiro: Achiamé, 1985.
Cantigas para o povo. Rio de Janeiro: Aldebarã, 1987.
Obras reunidas. 3 vol. Niterói: Niterói Livros, 2004.
Haicais onomásticos. Niterói: Nitpress, 2007.

Obra em outro idioma:
Namida no kito. Tóquio: Dai-Chi, 1940
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“É em projetos combatidos, rotulados de vencidos,
derrotados, que se acendem faróis de resistências
que incidem a perspicácia de intelectuais, por
considerá-los celeiros de movimentos instituintes
e, por isso mesmo, constituem-se como espaços
disputados entre os inconformistas e os
conformistas. Este para mim é um dos pontos
cruciais onde a intelectualidade se expressa, não
como uma erudição, mas como um conjunto de
saberes e conhecimentos apaixonados, como um
pensamento plural, coletivo, com tensões, como
uma inteligência solidariamente em devir, que se
coloca ao lado da vida e da liberdade.”

Educadora, Célia Frazão Soares Linhares nasceu no Maranhão, mas desenvolve
grande parte de seu trabalho na Universidade Federal Fluminense – UFF,
em Niterói/RJ. Fez seu mestrado em filosofia e sociologia da educação na Michi-
gan State University (EUA), doutorou-se em ciências da educação pela
Universidad de Buenos Aires, Pós-doutorou-se pela Universidade Complutense
de Madrid e depois na University of London. Tem Livre Docência em
filosofia da educação pela UFF, onde é professora titular de Política Educacional.
Atuou em 2004 como Coordenadora da área de Educação e serviço social da
FAPERJ. Na presente entrevista a educadora expressa seus entendimentos sobre
a educação do ponto de vista epistemológico, além de expor sua compreensão dos
professores como intelectuais.

***

Célia Linhares
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Entre os temas que ocupam a pauta de suas pesquisas, a formação de professores está
em lugar especial. O que motiva a atenção para esta temática?

Fazer-me professora, formar-me professora e permanecer
professora por uns cinquenta anos foi me ensinando e me tornando
cada vez mais curiosa e desejosa de contribuir para potencializar esses
entrecruzamentos sociais que se movem, que fluem, que se embatem e
se conflitam numa sala de aula, mas também, em alguns momentos e
espaços confluem, refluem, nos escapam, nos parecem parados e até
nos paralisam, para, de repente, irromperem com diferentes níveis de
criação. Por tudo isso, esse campo da educação foi se amalgamando
com minha própria existência, me fazendo compor e recompor,
incessantemente, os sentidos e os valores pelos quais vivo e morro. Por
isso pesquiso nesta área.
Há, então, aderência àquilo que Demerval Saviani chama de vertente humanista da
educação, quando se trata de pensar esta temática?

Não exatamente. Muito das motivações vêm de minhas próprias
vivências. Mesmo quando não sabia tematizar questões relacionadas às
aprendizagens e à importância das linguagens e da comunicação humana,
social e política, já tinha um intenso fascínio pelas conversas, pelas
palavras; palavras adivinhadas, entendidas e desentendidas, mas que
me ajudavam a tecer meu lugar em meio a uma família numerosa que
transitara do Maranhão para o Rio de Janeiro, enfrentando as incertezas
das travessias marítimas, quando as ameaças de afundamentos aos navios
de passageiros, como uma estratégia bélica, compunham o quadro da
Segunda Guerra Mundial.
A educação que virou ocupação intelectual e profissional então foi plantada já no
convívio familiar?

Desde sempre! Perceba: meu pai era advogado e professor;
exercendo uma e outra profissão no marco de instituições públicas,
conjugava o amor aos números e às poesias como armas éticas com
que atuava na Justiça e na Educação. Minha mãe, com pendores artísticos,
que por impossibilidade de fortalecê-los em uma carreira, os acolheu
em seu cotidiano, com eles impregnando sua vida, como uma aspiração
estética, que ela não deixava escapar nem ao fazer doces, ou costurar
vestidos e, muito menos, nos terríveis enfrentamentos que a vida lhe



139Conversações com intelectuais fluminenses

cobrou. Carregava uma dignidade inquebrantável. Graças a essa dupla
tão diversa quanto, de certa forma, complementar, formamos uma
escadinha humana de 7 irmãos, que logo conheceram a  orfandade
paterna, quando o mais velho tinha onze anos e o mais novo, tinha
apenas um ano de idade. Como irmã mais velha, com nove anos, era
esperado de mim que compartilhasse com minha mãe das tarefas
educadoras. Tivemos bons exemplos; a aceitação das condições que a
vida nos impunha, entretanto, escapavam dos meus desejos. Mas o
contar histórias, o inventar brincadeiras com a participação de muitas e
muitos, faziam o meu prazer e conferiam lugares de reconhecimento
para mim, numa família que reunia em festinhas de aniversário cerca de
cinquenta primos e primas. A tudo isso, assomam, neste meu rememorar,
reminiscências da instituição escolar, emprestando prestígio de “crianças
grandes” àqueles que a frequentavam, como era o caso de meu irmão,
Adhemar. Além disto, um álbum colorido, em que figurava Getúlio
Vargas, trazia imagens para o meu deleite, atestando a relevância da
escola.  Nele, o presidente abraçava colegiais uniformizados.
E como foi a introdução à docência? Em que momento nasceu a professora?

As circunstâncias vão facilitando “escolhas” em nossas vidas. Bem
cedo, comecei a dar aulas particulares; em seguida, aulas para preparar
para concursos públicos. Os cursos universitários eram limitados e
Pedagogia me fascinava pela docência, pela filosofia e pelos apelos do
que entendia ser psicologia. Logo que concluí o bacharelado, já ensinava
na Universidade. O Brasil precisava de professores e a CADES autorizava
o exercício do magistério, mesmo sem a conclusão do curso universitário.
Assim, estudava com satisfação e fascínio, imaginando que o Brasil
precisava de mim e me interrogava como encontrar e construir percursos
em que o ensinar tocasse e nutrisse os focos da vida mais fugidios em
que habitam os sonhos e os desejos. Havia um potencial de esperanças
nesses meus começos.
Esses sonhos foram bastante longe. Sabemos que sua formação envolve o investimento
em cursos superiores em nível de graduação e pós, todos direta ou indiretamente
ligados à educação.

Certamente, e também isso me impulsionou para o magistério e
para a pesquisa. Fiz o Mestrado em Sociologia e Filosofia da Educação
na Michigan State University, o Doutorado em Filosofia da Educação na
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Universidade Nacional de Buenos Aires, a Livre Docência em Filosofia
da Educação na Universidade Federal Fluminense e, mais recentemente,
desenvolvi pesquisas na Universidade Complutense de Madrid e na
Universidade de Londres, num período de Pós-doutorado.
Saindo um pouco de sua biografia, passemos a perguntas temáticas: Philippe Perrenould
propugna a ideia de um professor cuja prática reflexiva seria indispensável à educação
atual. Até que ponto essa exigência não seria perene em toda a educação?

Você tem razão. Pensar e refletir não podem ser consideradas
ações que devam ser ora usadas, ora arquivadas, para serem privilegiadas
num setor e não em outro. Pensar e refletir são ações, potencialmente,
inerentes a toda a trajetória humana. Significam um empenho de
conquistar espaços naturalizados, automatizados para um campo em
que dele nos apropriamos e com ele dialogamos e nos fazemos, fazendo
o mundo. Portanto, importa ressaltar a relevância da reflexão, do
pensamento, da pesquisa-intervenção em todo o processo educacional,
como uma forma de irmos despertando tantos mundos em potencial
que estão como que adormecidos, para conectá-los àqueles que nossas
experiências vão instalando. Enfim, importa atentar e participar
ativamente, mas sem onipotência, dos movimentos com que a história
vai se configurando e nos configurando sem parar.

No entanto, entendo que o Perrenould se preocupa, como tantos
outros autores, com a formação de profissionais, no caso, professores,
considerando os processos de atualização e obsolescência que se derivam
de mudanças aceleradas, próprias deste tempo vertiginoso que é o
nosso. Mudanças que não são antecipadas em teorias para uma poste-
rior aplicação. Por isso, sua ênfase na importância da reflexão, na
formação de professores, no sentido de entender as urgências e,
sobretudo, de ir atuando de modo a optar e construir caminhos, em
meio às vicissitudes e incertezas.
Tratar do professor como figura reflexiva não parece preocupar apenas ao Perrenould.
Também Henry Giroux acusa a necessidade de um professor que atue repensando e
reestruturando a atividade docente.

Sim, bem lembrado!
Este ainda vai mais longe! Pensa o professor como um intelectual transformador.66

Para ele seria providencial a redefinição das políticas culturais em relação à questão
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do conhecimento em seus contextos vários. Nesse caso, a categoria de intelectual é útil
de diversos modos. Acho poder afirmar que as reflexões sobre a forma de trabalho
docente levam a um ganho maior, pois pensar intelectualmente esta atividade é fugir
do imediatismo das instrumentações e técnicas que fazem do professou apenas um
executador, um “executivo”. Neste ponto, e o Roland Barthes 67 já havia dito isto
antes, é que o discurso do professor e do intelectual não se incompatibilizam.

Certamente, mas o mais importante deste seu grifo nas reflexões,
como ações pedagógicas que são, é que, no meu entendimento, elas
propiciam várias ordens de interligações dos conhecimentos com as
condições de suas produções, com as histórias existenciais dos estudantes
e de seus mestres, com as histórias populares, regionais, políticas,
nacionais e internacionais. Enfim, ao refletir e pensar é sempre provável
a descoberta e a elaboração de novos lances de cada conhecimento,
proporcionando outras percepções, frutos de movimentos nascentes,
até então apenas pressentidos.

Por tudo isso é tão importante quando os professores assumem
suas teorizações, como desafios que tensionam conceitos abertos que
se voltam mais ao que estamos construindo, às possibilidades futuras,
ao invés de fixar-se no que já foi consolidado num passado, que urge
por ser recriado, para nos aproximarmos desta complexidade crescente
que marca o nosso tempo e que desafia professores, educadores e suas
instituições.
A pergunta anterior busca ressaltar o professor como aquele que possui atividade
intelectual continuada, além da prática. Mas gostaríamos de ouvi-la mais sobre suas
compreensões de professor e de intelectual. Que compreensão a senhora faz de intelectual?

Gosto muito de pensar no lugar dos intelectuais, como o fez Le
Goff,68 compreendendo sua emergência histórica entrelaçada ao
nascimento das cidades ocidentais, no século XII. Ele considera o
nascimento dos intelectuais, quando, na França, os professores
universitários não mais aceitavam a subordinação pacífica nem aos reis,

66 Veja-se a este respeito GIROUX, Henry. Os professores como intelectuais – Rumo a uma
pedagogia crítica da aprendizagem. Trad. Daniel Bueno. Porto Alegre: Artmed, 1997.
67Cf: BARTHES, Roland. Escritores, intelectuais, professores e outros ensaios. Trad. Graciete Teixeira
et al. Lisboa: Presença, 1975.
68 LE GOFF, Jacques. Les intellectuels au Moyen Âge. Paris: Éditions Du Seul, 1957.
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nem às hierarquias eclesiásticas e nem, ainda, aos interesses comerciais
e, por isso mesmo, procuravam exercitar a liberdade, transgredindo e
ampliando as regras universitárias ou recriando os espaços da boemia,
como uma trincheira política e filosófica. Amavam a liberdade e
pagavam um preço para concretizá-la.
Julgo forçosa a tentativa de Le Goff em pensar os ditos “goliardos” como intelectuais,
datando-os na Idade Média....

Não pretendo me enveredar na questão das origens dos
intelectuais, por entender que esta é uma questão sempre duvidosa e
controvertida; prefiro endossar perspectivas de um fluxo vital e social,
com saltos e descontinuidades observados em recortes historiográficos,
que por sua vez se alimentam de incomensuráveis “palimpsestos sociais”,
onde escrevemos e nos inscrevemos, incessantemente, alargando,
mestiçando e recriando o que o passado nos lega. Portanto, com outros
registros do que seja o intelectual, a Idade Média retoma a Grécia
Clássica, mesmo sem linearidades e, sim, com curvas e passagens
subterrâneas, e esta, ao procurar romper com o mito, com a poética e
com os grandes pensadores que a precederam, instalando uma civilização
com maravilhas e negações que hoje circunscrevem tantas perdas, quantas
ameaças e promessas a exigir outras refundações civilizatórias.

Para realizar essas refundações, com frequência, vamos buscar
antigos sonhos e desejos flamejantes que fagulham em nós, oriundos de
circuitos que passam pelas margens da história e que fertilizam muitos
centros. A riqueza dessas periferias são os projetos, ainda não realizados
que pulsam pelas suas concretizações e reedições. Quantas vezes latejam
entre esses anseios séculos de combates, de deslocamentos, de tenacidades
e de experiências criadoras! Quantas potências represadas! É em projetos
combatidos, rotulados de vencidos, derrotados, que se acendem faróis
de resistências que incidem a perspicácia de intelectuais, por considerá-
los celeiros de movimentos instituintes e, por isso mesmo, constituem-se
como espaços disputados entre os inconformistas e os conformistas.
Este para mim é um dos pontos cruciais em que a intelectualidade se
expressa, não como uma erudição, mas como um conjunto de saberes e
conhecimentos apaixonados, como um pensamento plural, coletivo, com
tensões, como uma inteligência solidariamente em devir, que se coloca
ao lado da vida e da liberdade.
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Bem sabemos que os intelectuais, escolarizados, graduados ou não,
pobres ou ricos, não habitam a terra, sob a proteção de redomas, o que
vale dizer que estamos todos mergulhados em culturas capitalistas pujantes
em seus agenciamentos subjetivadores sempre prontos a elaborar razões
triunfalistas para seus produtos, em tentativas de ocultar barbáries, de
muitas ordens. Por isso precisamos de uma vigilância permanentemente
solidária. Portanto, é sempre bom lembrar que essas vitórias, triunfos e
sucessos capitalistas nada mais são que farsas, que insistem em saturar o
pensamento político de clichês, asfixiando e impedindo o pensar e,
oferecendo-nos em troca a segurança e o conforto, típicos dos que não
se arriscam e, assim, nutrem, com sua submissão, um pensamento único,
que é em si mesmo, a negação do pensar.
Ressalta-se, assim, o papel público dos intelectuais ...

Como disse anteriormente: os intelectuais emergem nas culturas
de confrontos e confluências que as cidades tão bem exemplificam,
confirmando de forma abundante que apesar de expresso, também
individualmente, o pensamento é um processo e um produto social e
político e quanto mais irrequieto e mais perturbado em seus fluxos,
mais denso e fértil ele se torna e nos torna.
Como na atuação pública daqueles intelectuais envolvidos no caso Dreyfus...

Sim, pois esses pensadores reconhecem no posicionamento de
Émile Zola, no célebre J’accuse,69 um dos pontos de inflexão da
intelectualidade que se assume como uma categoria social, um grupo,
mesmo em suas ambivalências, antagonismos e variações, no século
XIX, e que na contramão das marcações de lugares e especificidades
de funções acusa a sociedade e suas instituições de abusos e injustiças.
Entendo.

Entretanto, passado mais de um século, o lugar e o trabalho do
intelectual tiveram muitos deslizamentos, metamorfoses e rupturas. Não
há dúvidas de que o lugar do intelectual ganhou maior complexidade:
pertencemos a várias instituições, habitamos simultaneamente mais de
uma cidade, participamos de redes de debates que se espalham pelo

69 Veja-se a este respeito WINOCK, Michael. O século dos intelectuais. Trad. Eloá Jacobina. Rio
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000.
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mundo e muitas vezes somos ameaçados de sermos engolidos por
essas redes, por esses deslocamentos acelerados, pela rasa apropriação
de nossas experiências e por um tipo de compulsão de vínculos que
acabam por se anular reciprocamente.
Há espaço para a ideia de intelectual orgânico nessa sua reflexão?

Agrada-me lembrar Gramsci quando ressalta que todos nós
somos intelectuais, embora só alguns o sejam de forma profissional.
Esta possibilidade do exercício intelectual expandido a todas e a todos
já pode alimentar embates com ideias e práticas de vanguarda e
alimentar esperanças de que possamos nos assombrar com tantas
opressões e misérias, tanto quanto possamos agir com o dessassombro
que os apaixonados têm para experimentar a vida, não só denunciando
opressões e injustiças, mas, sobretudo, desvelá-las com ações que vão
construindo formas plurais e libertadoras das experiências políticas,
como um compromisso maior com um mundo mais justo e
compartilhado, em que os conflitos possam ser encaminhados pela
mediação de palavras..
Num livro publicado há algum tempo, Os intelectuais da educação, a professora
Helena Bomeny70 (UERJ) mapeia com certa habilidade o papel que intelectuais
brasileiros exerceram no século XX. Entretanto, mesmo respeitando o recorte
metodológico do livro, saltou-me aos olhos o espaço reduzidíssimo reservado a Paulo
Freire nesse estudo. Em seu parecer, há ainda um papel para as propostas de Paulo
Freire na atual formação de professores?

Há, sim, Kahlmeyer, e este é um lugar que se expande. As
teorizações freireanas têm se espraiado não como verdades irretocáveis,
mas pela provocação que carregam, convidando a uma recriação de
suas complexas estruturas conceituais, de forma a torná-las sempre
revivificadas, como processos abertos, em devir e em fabricação coletiva,
historicamente políticas... Por isso mesmo crescem os centros de estudos
freireanos, dentro e fora do Brasil.
Entendendo Freire como um intelectual da educação; é possível constatar que o educador
estava inteirado das correntes de pensamento de sua época. Referências ao marxismo,

70 BOMENY, Helena. Os intelectuais da educação. Col. Descobrindo o Brasil. Rio de Janeiro:
Zahar, 2001.
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fenomenologia, existencialismo e a teoria crítica da Escola de Frankfurt aparecem
em obras importantes como a Pedagogia do oprimido.71Atualmente é possível
ver novas vertentes de pensamento e seus métodos povoando o cenário intelectual da
educação: teorias da complexidade, análise do discurso, discurso do imaginário e a
hermenêutica. Qual a contribuição que essas “teorias e seus métodos” trazem para os
setores da educação que a senhora investiga?

Em nossas pesquisas articulamos, com muita frequência, o
pensamento de Paulo Freire ao de Walter Benjamin, ao de Michel Fou-
cault e ao de Humberto Maturana, para irmos percebendo necessidades
e desejos desta instituição, a escola pública brasileira, tão desigual e
assimétrica, mas também tão múltipla e desafiadora, a superar com
suas professoras, professores, estudantes, dirigentes, auxiliares, mas
também com a Sociedade e o Estado as graves limitações e problemas
que as tem engessado à beira dos abismos sociais, dificultando seus
movimentos ensinantes e aprendentes.
E esse diálogo entre autores e temas seria salutar ao pensamento que se ocupa dos
princípios e práticas da educação?

É possível dizer que um interesse investigativo que me
acompanha num diálogo permanente com os autores citados conflua
para uma preocupação maior: a de fortalecer processos de autonomia
existencial, institucional, uma e outra inseparáveis da política, que passa
por uma busca de ir tornando mais legíveis os processos de
subjetivações e objetivações, escancarando os funcionamentos sociais
que engendram, fortalecem e legalizam as opressões, mas, sobretudo,
reconhecendo, destacando e socializando os processos instituintes.
Estes incluem os movimentos de resistência a tantas pressões
subalternizantes e, mais ainda, as experiências afirmadoras de uma
outra ordem mais amorosa que se nutre do “respeito ao outro, como um
legítimo outro”, e, assim, realizam ações instituintes de uma outra cultura,
uma outra educação e uma outra escola mais includente, mais
respeitosa, mais criadora e capaz de alimentar a confiança entre crianças,
entre essas e mulheres e homens e idosas e idosos, de todas as etnias,
de todas as crenças, que praticam diferentes opções sexuais, como
uma escolha ética.

71 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1977.
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Pesquisamos, assim, as experiências instituintes que acontecem
nas escolas públicas e como elas reinstalam antigas fagulhas de sonhos,
desejos e projetos de uma outra civilização que irradiam outras
concepções e práticas educadoras.
Um de seus últimos artigos, publicados nos Cadernos de ensaios e pesquisa do
curso de Pedagogia da UFF se intitula Educação e pedagogia, outra vez
na berlinda? Tendo lido o texto, pergunto: educação no Brasil tende sempre a uma
situação de risco?

O caso é que vamos num circuito que caminha pela contramão
ou, parodiando Benjamin, diremos que penteamos as escolas a contrapelo,
para ir ressaltando as experiências que vão intuindo, investindo e
inventando uma outra escola em meio a tantos embaralhamentos,
negações, medos, desejos e tenacidades. Assim, estamos na contramão
tanto das buscas de sucessos, configurados por modelos competitivos
e expostos aos rankings, como também em registros de uma
insensibidade para perceber os sofrimentos na escola pública, que
começam com as subtrações no orçamento educacional e se agravam
em processos de desvalorização da escola e de seus profissionais,
reduzidos a tarefeiros malremunerados e dos seus estudantes,
pressionados a receberem o conhecimento como um depósito bancário.

Principais Obras:
Compartilhando o mundo com Paulo Freire. São Paulo: Cortez, 2003.
Formação de professores – Travessia crítica de um labirinto legal. (Org.) Célia Linhares e
Waldeck Carneiro da Silva. Brasília: Plano, 2003.
Formação de professores – Uma crítica à razão e à política hegemônica. (Org.) Célia
Linhares et al. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
Sociedade e pesquisa. Niterói: EdUFF, 2002.
Os professores e a reinvenção da escola. São Paulo: Cortez, 2001
Os lugares dos sujeitos na pesquisa educacional. (Org.) Célia Linhares e Ivani Fazenda.
Campo Grande: EdUFMS/Fundação Calouste Gulbenkian, 2000.
Dilemas de um final de século: o que pensam os intelectuais. (Org.) Célia Linhares e
Regina Leite Garcia. São Paulo: Cortez, 1996.
Filosofia, relações interpessoais e educação. Niterói: EdUFF, 1976.
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“O maior serviço que o historiador e o intelectual
podem prestar à comunidade científica e à
sociedade em geral é a busca por novos
conhecimentos, o compromisso com a verdade e
com a justiça social. No caso do historiador, tal
tarefa assume o caráter de verdadeira militância.
Como agente deste processo, não se pode afastar
do presente e se refugiar no passado. Deve visitá-
lo através das questões que emergem do seu
cotidiano, da vida atual, da sociedade na qual está
inserido.”

Historiadora, nascida em 20 de julho de 1942 em Niterói/RJ. Professora da
Universidade Federal Fluminense - UFF desde 1969, doutorou-se pela
Universidade de São Paulo – USP em 1973, participou do programa de Pós-
doutorado da École des Hautes Études en Sciences Sociales (França) entre
1988-1990. Destacou-se no movimento social contra a ditadura militar fundando o
Instituto de Estudos Políticos e Sociais do Movimento Democrático Brasileiro
– MDB, o Centro da Mulher Brasileira de Niterói e a Associação de
Docentes da UFF, entre outras instituições de importância. É Coordenadora de
Editoração e Acervo da Fundação Carlos Chagas Filho de amparo à pesquisa
do estado do Rio de Janeiro. Em diversas ocasiões atuou como consultora e colaboradora
de instituições como a UNESCO, Universidade do Minho (Portugal),
Biblioteca Nacional (Espanha), CNPq e FAPERJ. A historiadora disserta
sobre fatos históricos e suas interpretações à luz dos conceitos de trabalho e educação.
Reflete, também, sobre a relação entre conhecimento histórico e atuação intelectual.

***

Ismênia de Lima Martins
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História e trabalho são duas palavras-chave em sua produção intelectual. Nos seus
estudos de História do Brasil, tanto no Período Imperial quanto no da Primeira
República, as relações socioeconômicas, os modos de produção e os personagens envolvidos
nesse processo ocupam sua pauta. O que motiva esse interesse?

Na verdade, história e trabalho são duas palavras-chave na minha
produção intelectual e na minha vida. Fui uma pessoa muito privilegiada,
porque sempre pude ter no trabalho um espaço de realização pessoal.
Nunca tive simplesmente um emprego. Tive trabalhos formais, mas o
objetivo era a realização pessoal e a oportunidade de exercer o papel
de historiadora. Atuei em todos os campos da História: na pesquisa,
nos magistérios superior e secundário – lecionei no Liceu Nilo Peçanha,
nas consultorias, nas assessorias, sempre como historiadora. Entrei na
universidade, com o compromisso que acho ser fundamental – formar
quadros de professores para a rede de ensino, e não apenas para
produzir novos conhecimentos. Nunca vi a universidade como um
castelo de “PhDeuses” – uma expressão que uso de brincadeira – mas
como um espaço em que se tem que atuar e produzir para a sociedade
na qual ela está inserida. Daí a motivação desse interesse e, na verdade,
de ter feito o Curso de História. Tenho várias produções que fazem
uma reflexão sobre o trabalho como objeto da História e de sua
historiografia, uma vez que minha tese doutoral foi sobre o problema
da substituição do trabalho escravo no Rio de Janeiro. Acho que a
escolha teve a ver com a questão de atribuir um caráter estruturante à
sociedade. Com isto, quero dizer que as relações do trabalho são aquelas
que permitem a melhor apreensão do todo social, ou seja, as relações
de dominação, a relação do Estado com os indivíduos, os mecanismos
de controle, as formas de sociabilidade. Enfim, é um campo de trabalho
muito rico.
Qual foi o caminho de sua formação até que esses dois conceitos (história e trabalho)
se tornassem nítidos como temas intrínsecos a sua vida acadêmica?

Estudei em um colégio francês no Rio de Janeiro, interna, onde
fiz o Curso Clássico, em que se desenvolviam as humanidades, em que
se estudava latim, francês, muita literatura, muita lógica. Dessa maneira,
fui formada para apreciar e estudar o passado, mas sempre tive uma
atração pelo presente, pela dinâmica social, e fui fazer o Curso de
Sociologia na PUC/RJ. Na época, casei-me, engravidei e tive dois filhos
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muito seguidamente. Não havia a ponte Rio–Niterói, de modo que
tinha que ir de barca, tomar uma lotação, seguir para a PUC – muito
complicado. Fiz outro vestibular em Niterói, para o Curso de História
da UFF, que era bem mais reputado, na época, que de Ciências Sociais.
Para uma jovem mãe, com duas crianças, morando em Niterói, sem
ponte, era a única solução. Descobri, então, que a escolha feita revelou
a minha grande vocação. Após concluir o curso, fui fazer Pós-graduação
na Universidade de São Paulo, onde me matriculei e tive entrevistas
com o Dr. Sérgio Buarque de Holanda, para ser sua orientanda. No
entanto, devido à aposentadoria do professor Caio Prado Júnior e de
outros docentes da USP, promovida pela ditadura militar, o Doutor
Sérgio, solidário com os colegas, também se aposentou. Fui ser
orientanda da Dr.a Nícia Villela Luz, assistente do Dr. Sérgio, na época,
e autora de um livro emblemático na historiografia econômica do Brasil,
A luta da industrialização no Brasil. O momento em que entrei na vida
profissional como historiadora era o das grandes revisões econômicas,
inclusive das teses da tradicional Escola Cepalina. Por outro lado, do
ponto de vista metodológico, era o período da quantificação e o
momento em que entravam na História os computadores. Sofri muito
a influência da história econômica e meus primeiros trabalhos tinham
um forte viés quantitativo. Na verdade, sentia falta de uma História
mais povoada, os números pareciam-me ocultar o sujeito da História,
que é o homem em sua dimensão integral.
Temas como a escravidão, o movimento operário e a história das conquistas das
mulheres estão desde cedo presentes em suas pesquisas; é curioso observar que o tema
da história oral também ali coabitava. Há alguma correspondência necessária entre
esses dois pontos?

Considero que as questões do historiador têm a ver com a sua
vida, sua inserção social e sua sensibilidade. Como já declarei algumas
vezes, inclusive em depoimentos, não escolhi ter nascido no seio da
minha família de origem, que era uma família de posses, mas decidi-
me pela militância política em favor dos despossuídos. Não escolhi ser
branca, mas optei por ser mãe de uma negra e lutar contra o preconceito
racial na sociedade brasileira. Não escolhi ser mulher, mas tornei-me
uma feminista atuante. Assim, acho que, no meu caso, as motivações
existencias e político-ideológicas foram construindo, além da militância,
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meus objetos de trabalho. Quanto à história oral, decididamente, fui
uma pioneira, pois participei do primeiro programa de especialização
sobre o tema, organizado na Fundação Getúlio Vargas, pela professora
Celina Vargas do Amaral Peixoto. O importante é ressaltar que a história
oral serve como método para todos os projetos, mas sua maior utilidade
reside nas possibilidades que oferece para a construção da história dos
excluídos, ou seja, aqueles que não tinham espaço na história oficial,
como os trabalhadores, os negros e as mulheres, objetos preferenciais
dos meus estudos.
Apesar de quase três séculos de escravatura no Brasil, são proporcionalmente
poucos os documentos que testemunham este período. Em algum momento a história
oral foi fonte útil aos primeiros pesquisadores que trataram da história da escravidão
no Brasil?

Não diria que são tão poucos assim os documentos que
testemunham o período da escravidão no Brasil. À medida que a pesquisa
avança, que os interesses e os estudos especializados se apresentam, as
fontes vão sendo recuperadas. Um dos grandes problemas do Brasil é
a desorganização dos arquivos e a universidade tem desempenhado
um papel muito importante no enfrentamento dessa questão. A
formação de mestres e doutores, isto é, a pós-graduação stricto sensu,
que exige pesquisas originais, acabou criando uma demanda pela
organização documental. Houve, inicialmente, um movimento de os
próprios historiadores atuarem no Arquivo, o que significava um trabalho
meio missionário, no qual os pesquisadores, para realizarem sua atividade
de investigação, acabaram organizando os arquivos. Um segundo
movimento, que me parece o melhor, mais politizado, foi o de instar e
lutar junto ao governo para que assumisse a responsabilidade pela
organização dos acervos produzidos pelo poder público, em todos os
seus níveis. O Brasil é o único país da América Latina que possui uma
lei nacional de arquivos e os preceitos constitucionais em relação à
preservação da documentação pública são devidamente qualificados.
No caso dos escravos, não se utilizou muito a história oral, porque,
stricto sensu, baseia-se na entrevista. Quando se divulgou esse método
no Brasil, a partir da década de 1970, praticamente não existiam mais
ex-escravos vivos no país. Porém, existem exceções. Por ocasião do
centenário da abolição, Mário Maestri, por exemplo, publicou um
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trabalho com depoimentos de ex-escravos, pessoas que tinham
sobrevivido à escravidão, na época com mais de cem anos, ou, com
depoentes da primeira geração, filhos, que reproduziam histórias do
tempo da escravidão, contadas por seus pais e avós. Recentemente,
pesquisadoras importantes, como Hebe Mattos e Martha Abreu, do
Departamento de História da UFF, trabalharam a questão da memória do
cativeiro. Nesse caso, se repassaram as cantigas, os jogos e também as
lembranças, aparentemente mais formais, da vida individual e do grupo.
Nessa linha de pesquisa, existe na França, na Universidade de Marseille, o
Laboratório de História Oral de Philippe Joutard, pioneiro no desenvolvimento
desta metodologia. Trabalha-se a História a partir das evidências que
constituem o campo da tradição oral e que formam os corpos
documentais sobre o tema a ser abordado. Difere, profundamente, da
entrevista com o depoente da ação direta, uma vez que os relatos orais
das diversas gerações sofrem uma série de interferências do indivíduo
e de seu tempo na reprodução e na transmissão desses registros e
recordações. Assim, o fascinante trabalho com a memória requer grande
formação especializada, treinamento e capacidade crítica.
Sabe-se que, por ordem de Rui Barbosa, muitos dos documentos que registravam
a “página vergonhosa que foi a escravatura em nosso país” foram destruídos em
praça pública. O desconhecimento de importantes aspectos dessa história pode ser
apontado como um dos fatores que fazem com que tenhamos (ainda hoje, no século
XXI) a situação de desigualdade social que vivemos? Quando falo de desigualdade
incluo não só o processo de segregação social e criminalidade urbana, mas também
da incidência do trabalho escravo no campo e outras situações, neste caso, equiparáveis
à do século XIX.

Rui Barbosa foi o primeiro ministro da fazenda do governo
republicano, época em que havia um medo muito grande de que os
proprietários quisessem indenização por seus escravos libertados pela lei
imperial. Assim, valeu-se do discurso humanitário, que pretendia apagar a
mancha e a nódoa da História do Brasil, mandando queimar os documentos
relativos à escravidão. Na verdade, tratava-se de eliminar registros que possibilitassem
provas documentais para sustentar pedidos de indenização. Realmente, toda a
negociação da abolição sempre foi discutida e pensada com a indenização
dos escravos. É muito interessante ler sobre isso nas Atas do Conselho do
Estado. Até do Direito Romano lançaram mão, evocando o princípio do
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Partus sequitos ventris,72 pelo qual se alguém matasse um cavalo, por exemplo,
teria que indenizar o proprietário, não apenas pelo animal perdido, mas
também pela sua capacidade de reprodução. Assim, pretendia-se, nesse
caso, a indenização pelo escravo e por sua capacidade reprodutiva. A
abolição, como ocorreu, provocou grandes descontentamentos.

Quanto à segunda parte da questão formulada, considero
importante ressaltar que compreendo que o processo abolicionista não
pode ser reduzido à concessão da Princesa Isabel. Houve um movimento
negro nesse sentido, a rebeldia sistemática, a organização sustentada e
alimentada pelos setores médios urbanos, pela intelectualidade do século
XIX, pelos capitalistas inclusive. Mas, na verdade, não houve um processo
revolucionário e o negro permaneceu pobre, abandonado, sem ser
proprietário, e esse fato marcou sua presença, na sociedade brasileira,
sempre como ex-escravo. Não tinha acesso à escola, tendo que se vender
como mão de obra barata e desqualificada, a ponto de muitos quererem
permanecer com os seus ex-senhores, porque tinham medo do
desemprego, da desvalia e do abandono. Não houve, por exemplo, pari
passu da libertação dos escravos, uma reforma agrária que os colocasse
como proprietários. Então, a origem da desigualdade está, realmente,
não apenas na escravidão, mas na reprodução da relação de exploração
que, se não é mais do sistema escravista, é do capitalismo.
A história do trabalho no Brasil e sua articulação econômica é marcada por diversos
episódios representativos de surtos produtivos e depressões, ascensões e decadências...
entre esses momentos, em sua avaliação, qual teria sido aquele mais digno de um
estudo histórico?

Acho que todos os momentos são dignos de um estudo da
História. Determinadas conjunturas são muito importantes para o objeto
de uma pesquisa, ou para a história de um país, ou de um estado...

Como este livro é sobre intelectuais fluminenses, considero
importante destacar o estado do Rio de Janeiro, sobretudo porque
sua história é muito estigmatizada, com a marca de períodos de
decadência, muito confrontados em relação à ascensão de São Paulo.
Na verdade, muitas das vezes, não tivemos decadência, e sim, no

72 Veja-se a este respeito MOMMSEN, Teodoro. Disegno del diritto pubblico romano. Trad.
Pietro Bonfante. Milão: Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, s/d.
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máximo, uma perda de ritmo de crescimento em relação a São Paulo.
Porém a historiografia paulista insiste muito em falar da decadência
do Rio de Janeiro.

No caso fluminense, para dar um exemplo concreto, acho muito
interessante o período da interventoria de Amaral Peixoto, que, mesmo
sendo casado com Alzira e genro de Getúlio Vargas, conseguiu
individualizar a sua trajetória, a ponto de, em dicionários de Ciência
Política, encontrar-se “amaralismo” como um verbete, significando uma
maneira muito própria de fazer política.

Assumiu a interventoria após a crise internacional de 1929, da
grande Crise do café, do período da guerra, de momentos de grandes
dificuldades. Por conta do seu prestígio pessoal, conseguiu atrair, para
o estado Rio de Janeiro, grandes investimentos e indústrias de base,
fundamentais para deslanchar o desenvolvimento econômico do país.

No plano nacional, penso que temos diferentes conjunturas
que foram muito importantes para a história do país. Recentemente,
comemoramos os duzentos anos da chegada de D. João ao Brasil. A
vinda da família real deu um rumo completamente diferenciado à
nossa história. Na época, foi um salto em termos das relações
internacionais, de desenvolvimento econômico e da luta para
emancipar o Brasil como nação.

Outro período muito importante, penso ter sido o de Getúlio
Vargas, com todos os seus aspectos profundamente contraditórios. O
exame da bibliografia do seu período político vai de “Getúlio, o
maquiavélico” a “Getúlio, o pai dos pobres”. Há livros com todos
esses títulos, mas, na verdade, foi o governante que implantou a
legislação trabalhista no Brasil e proporcionou a primeira arrancada
industrializante realmente efetiva no país. Em uma época mais recente,
acho particularmente interessante a fase da ditadura militar. O tema
tem merecido uma série de pesquisas, mas, na verdade, ainda há muito
por aprofundar. Questão relevante é a articulação da política com o
quadro econômico. Tratava-se de um momento em que o capitalismo
internacional estava em alto grau de desenvolvimento e o Brasil vai-se
inserir nesse processo, reproduzindo uma condição de dependência
muito grande em relação aos Estados Unidos e ao capitalismo
financeiro mundial.
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Em diversos países a participação histórica das mulheres foi decisiva. No Brasil,
segundo seus estudos (obedecendo aos recortes cronológicos de suas linhas de pesquisa),
qual é a avaliação possível de ser feita quanto à representação da mulher para a
história?

Já existe reflexão dos estudiosos do campo, mostrando, por
exemplo, como o movimento feminista e as pesquisas sobre as mulheres
têm um desenvolvimento relacionado. Realmente, quando a luta desse
grupo se coloca com mais força, a partir dos anos 70, libertando-se do
estreito sufragismo e tornando-se mais amplo, verticalizaram-se as
questões. Discutiram-se, em profundidade, as relações de dominação,
da cama ao trabalho, exercidas por uma sociedade em que o homem
sempre deteve o poder. No entanto, a representação das mulheres na
História, que é o objeto principal dessa questão, sempre foi muito
secundária. As poucas mulheres que se destacaram na história tradicional
tiveram sempre uma imagem negativa amplamente divulgada, quase
como uma revanche, pela sua notoriedade. É impressionante como a
Rainha Elisabeth da Inglaterra, filha de Henrique VIII, é representada.
Foi uma grande rainha, sucedendo seu pai em uma conjuntura de
dificuldades, e teve um papel destacado na consolidação do Absolutismo
monárquico inglês. Além disso, conseguiu fazer, mal ou bem, uma
expansão, questionando o domínio espanhol e português dos mares.
Geralmente a filmografia sobre a Rainha acentua as relações amorosas
que manteve com os corsários e não as alianças estratégicas que
estabeleceu com eles. Além disso, destacam-se as características físicas
negativas e suas qualidades como governante nunca são consideradas.
Da mesma forma, Catarina da Rússia, destacada entre os grandes
déspotas esclarecidos, tem sua vida reduzida, nos filmes, às relações
sexuais que tinha com os jovens cadetes, que, depois, eram condenados
à morte. É lógico que também existem mulheres vitimizadas ou grandes
mártires, como Joana D’Arc, por exemplo. Considero, enfim, que a
mulher não ocupava, na produção historiográfica, até bem pouco
tempo, um lugar importante. Atualmente, essa situação se modificou e
a mulher ocupa um lugar de destaque nos estudos, proporcional ao
que desfruta na sociedade. A mulher que antes trabalhava para os seus
alfinetes – estou falando da mulher de classe média, porque a mulher
pobre sempre trabalhou – hoje o faz, efetivamente, para integralizar
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uma renda familiar. Não é mais dominada pelo marido, como
antigamente, porque é uma companheira nessa empresa doméstica, é
uma sócia e, muitas vezes, não poucos são os casos, sobretudo nos
setores médios urbanos, em que a mulher ganha mais que o marido.
A tentativa de uma apropriação do passado vai além da mera intelecção de fatos,
requer compreensão, interpretação e uma boa dose de cultura intelectual. Como
historiadora, que compreensão a senhora faz de intelectual?

Stricto sensu, intelectual é aquele que cultiva o intelecto. Então, um
filósofo, um químico, um físico, um historiador – e eu diria um
engenheiro mecânico também – são intelectuais, porque cultivam o
intelecto. No entanto, a apropriação social do termo intelectual
normalmente é referida àquele que se destaca no campo das
humanidades, da poesia, das letras, da filosofia, da cultura em geral.
Sou uma pessoa que adora poesia, um reencontro com os sonetos
amorosos de Camões, com os labirintos de Mario de Sá-Carneiro,
onde me encontro com medo de mim, mas, na verdade, odeio
beletrismo. Trata-se de um desvio da via intelectual, que Molière73 já
criticou e ironizou tanto. A pessoa fica refém da sua própria capacidade
de pensar, de produzir, de falar e cativa de um discurso vazio, ainda
que beletrista. Na verdade, o que aprecio no intelectual é a capacidade
de perceber-se como um agente de seu tempo em qualquer campo em
que atue. No meu, que é a História, vou ao passado, mas não para me
esconder nele. A História para mim não é, apenas, erudição ou
ornamento, é um campo de conhecimento. Visito as minhas fontes,
sim, mas, como um indivíduo da minha geração, uma mulher do meu
tempo. Sempre tenho novas questões para os documentos e elas
emergem do meu presente.

Gosto muito de lembrar da história medieval que, para mim,
sempre foi maravilhosa. É inegável, porém, que, após as obras de tantos

73 Jean-Baptiste Poquelin (Molière): ator e dramaturgo francês, nascido em Paris em 1622. É
considerado um dos mestres da comédia satírica; autor de diversas peças do gênero.
Ismênia Martins refere-se à crítica presente na obra Preciosas Ridículas (Les précieuses ridicules,
1659). Nesta, ridiculariza a afetação preciosista nas damas da sociedade ao utilizar linguagem
e costumes extrarrefinados, pecando com o excesso nos salões da corte. A crítica é
extensiva aos intelectuais que, frequentadores desses salões, tinham o discurso considerado
extravagante e falacioso. Molière morreu em 1673, na mesma cidade.
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historiadores importantes, a produção contemporânea de Le Goff,
utilizando-se das mesmas fontes, mostra uma outra história medieval
completamente diferente, uma sociedade em movimento do público
ao privado.

Concluindo, não se faz História só com documentos e, sim, com
questões. No meu entender, o papel do intelectual na minha área de
atuação é saber produzir as melhores questões, a partir de seu presente,
para com elas trabalhar o documento, produzir novos conhecimentos
e contribuir para as transformações sociais.
Qual seria o maior serviço que o historiador, como intelectual, poderia prestar à sua
comunidade científica e à sociedade?

O maior serviço que o historiador e o intelectual podem prestar
à comunidade científica e à sociedade em geral é a busca por novos
conhecimentos, o compromisso com a verdade e com a justiça social.
No caso do historiador, tal tarefa assume o caráter de verdadeira
militância. Como agente deste processo, não se pode afastar do presente
e se refugiar no passado. Deve visitá-lo através das questões que emergem
do seu cotidiano, da vida atual, da sociedade na qual está inserido.
A ideia do intelectual em sua concepção não estaria hoje em contraste com o perfil
acadêmico especializado que é hoje prioridade das universidades e agências de fomento?

O intelectual é o que desenvolve o intelecto e não, apenas, o
que atua no campo das humanidades ou no da cultura clássica. Não
se pode dizer que um físico ou um matemático não são intelectuais!
Apenas, produzem conhecimentos em outros campos. Interessante
destacar, por exemplo, o papel das agências de fomento, que, por
outro lado, valorizam os investimentos no campo das chamadas
“ciências duras”. Pertenci a uma geração que lutou contra a exclusão
das Ciências Humanas e Sociais no primeiro Plano de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico – PADCT. Na verdade, é necessário haver um
equilíbrio, pois é preciso que o país tenha especialistas que reflitam
sobre o papel da ciência e da tecnologia, sobretudo no que diz respeito
às prioridades sociais. Por outro lado, a especialização é uma
necessidade do nosso tempo, é uma característica da sociedade
contemporânea. A velocidade da produção do conhecimento exige
a especialização. Assim, por exemplo, hoje ninguém é especialista em



157Conversações com intelectuais fluminenses

literatura de modo geral. Os próprios currículos induzem às
especializações, por campo linguístico, estilos, etc., e, na verdade, trata-
se de uma estratégia que permite organizar o conhecimento, pois, de
outra forma, seria impossível a apropriação de um conjunto de
informações tão grande. No meu entender, a especialidade pode e
deve ser exercida sem problema nenhum, se não se perde a dimensão
do todo. A especialização não é para reduzir ou circunscrever apenas.
É preciso articular o todo com as partes. Costumo dizer que, no caso
da história local ou regional, de que gosto muito, o importante não é
estudar o problema, dentro daqueles limites geográficos, mas saber
como uma questão geral se apresentou dentro deles. É o que considero
como o resgate da especificidade local ou regional, com a capacidade
de articulá-la ao todo maior em que se insere.
Se a hiperespecialização pode ser considerada uma “patologia do saber”, em
contrapartida, outras tendências podem também ser colocadas em questão. Por exemplo,
conhecimentos de história e outras disciplinas acadêmicas que circulam diluidíssimos
em magazines, em bancas de revistas. Publicações como essas trariam alguma
contribuição à formação intelectual do historiador?

Por certo, acho ótimo o conhecimento formal da História, ou o
de outras disciplinas, ser divulgado em magazines e revistas. De repente,
tenho orgulho de ver um jovem colega meu, dirigindo um periódico,
que, nas bancas de todo país, vende milhares de exemplares. No caso
da História, este processo é muito emblemático, porque não existe
uma tradição de divulgação, na mídia, de temas históricos, que agradam
muito à população em geral.  Lembro-me de quando saiu o primeiro
número da Revista da Biblioteca Nacional. Haveria uma reunião de família
e hospedei um primo, que veio de São Paulo, e outro, de Brasília. Os
dois, no aeroporto, tinham comprado a revista. Achei o fato muito
representativo daquela curiosidade represada. Na verdade, acho que,
se as coisas são feitas com qualidade, é uma grande possibilidade de
circulação das ideias e do conhecimento. Voltando à pergunta em
pauta, não considero esse tipo de comunicação importante para a
formação do historiador, mas acho útil, pois, além de estimular o
interesse pela matéria e despertar vocações para a disciplina, permite
aos historiadores ultrapassarem os limites da academia e atingirem
um público mais amplo.
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Qual o peso que as palavras história e educação têm como agentes de transformação
social para a senhora?

Educação para mim é o maior agente de transformação social.
Não existe bolsa-família, bolsa isso, bolsa aquilo que possa substituir uma
boa escola. Sempre tive paixão pelo projeto dos CIEPs, que foi apropriado
politicamente de uma maneira indevida, no meu entender, mas que seria a
grande solução no campo educacional no Brasil. A criança, em tempo
integral, teria assistência médica, odontológica, acompanhamento psicológico
e os CIEPs poderiam ser, inclusive, propulsores dos programas assistenciais
em relação à família, porque funcionariam, também, nos fins de semana. É
lógico que não bastaria a escola de tempo integral, obrigatória, de nível, de
qualidade. É preciso pagar bem aos professores que ganham, por exemplo,
no nosso Estado, um piso inicial igual a um salário mínimo e sofrem uma
perda contínua de poder aquisitivo, tendo que exercer a docência em vários
estabelecimentos, a fim de complementar sua renda mensal. Minha geração
foi derrotada na luta contra a destruição da escola pública no nosso país,
que já formou grandes intelectuais, médicos, engenheiros, professores. Tenho
um aluno que escreveu uma reflexão chamada “de privadas e cidadania”.
O que queria dizer? Que ministrava aulas em um colégio de dois mil alunos
e quando o tema transversal, da unidade em que trabalhava, era cidadania,
ele se perguntava: “Como falar de cidadania em um colégio com tantos
alunos, que só tem uma privada funcionando?”. Na verdade, assisto, com
profundo desgosto, à falta de compromisso do poder público em geral
com a educação.

Os Conselhos Estaduais de Educação e o Conselho Nacional de Educação
foram apropriados pelos donos de colégios, pelos representantes das
universidades privadas e o governo foi cúmplice disso, consciente ou
inconscientemente. A boa escola pública, de qualidade, que nós tivemos
neste país, em que um aluno aprendia a ler e escrever etc., não era socializada
devidamente, nem democratizada, porque não estava em todos os lugares,
nem era disponível para todas as classes, mas tinha uma qualidade
inquestionável. O processo de democratização do ensino no nosso país
não se efetivou, de modo a manter o bom nível do período anterior.
Recordo-me do tempo em que o Liceu Nilo Peçanha de Niterói era um
estabelecimento de ensino padrão, de onde os alunos saíam para a faculdade,
alcançando os primeiros lugares.
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As universidades privadas sofreram, nas últimas duas décadas, uma mudança radi-
cal em seu perfil educacional. Interessadas em captar o maior número de alunos,
investiram em estratégias mercadológicas em detrimento das pedagógicas. Isso atualmente
é alvo de análises e discussões no meio intelectual. Em sua experiência de consultora
acadêmica, essa alteração abalou de algum modo a universidade pública?

Realmente, a pergunta é muito bem formulada, porque, se você
for à França, à Inglaterra, ao Canadá, vai encontrar universidades
particulares de altíssimo nível. Existe, porém, um controle social e
político dessas instituições privadas. No Brasil, a universidade particu-
lar se tornou uma empresa comercial. Existem exceções, tenho que
admitir e gosto de que haja, porque não deve haver limitações às
iniciativas privadas neste campo. Infelizmente, porém, propostas
descomprometidas com o ensino de qualidade e até inescrupulosas
são muito evidentes no caso brasileiro. Como foi mostrado em um
importante programa de televisão, uma dessas grandes universidades
do Rio de Janeiro aprovou um analfabeto e as pessoas conseguem
seus diplomas; se pagam, é PP: “pagou, passou”. Além disso, a maioria
das universidades privadas não dão suporte aos programas de pesquisa
ou extensão e existe uma tendência de comparar a relação professor/
aluno das universidades públicas com a das particulares. Na verdade,
tal comparação distorce a realidade, uma vez que a universidade pública
tem uma larga tradição de promover as atividades extencionistas e a
pesquisa. Foram os pesquisadores do IME, assim como os da UFRJ,
da UNICAMP, da USP, entre outros, os responsáveis pela modernização
da ciência e tecnologia neste país. Além disso, foram os hospitais
universitários que enfrentaram as epidemias de dengue e AIDS no Brasil.
As universidades particulares devem ser obrigadas a manter um quadro
de carreira, com mestres e doutores, e, sobretudo, a desenvolver
programas de extensão e pesquisa, que são atividades indissociáveis do
ensino superior.
Haveria por parte da universidade pública alguma mobilização ou reforma educacional
que buscasse remodelar o ensino público superior em vista do privado?

A universidade pública, através dos seus diferentes segmentos,
tem resistido a uma série de propostas reformistas do MEC, que não
atendem às demandas da comunidade universitária e às exigências da
sociedade pelo ensino público, gratuito e de qualidade.
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Em sua ativa vida acadêmica como conselheira universitária, ainda resta tempo
para elaborar pesquisas? O que a senhora elabora atualmente?

Naturalmente reservo tempo para a pesquisa. Gosto de dormir
pouco, pois vou ter um sono eterno! Amo a vida. Tenho enfrentado
muitos problemas de saúde e perdas, o que é comum ocorrer com
pessoas da minha idade. Realmente, a pesquisa e o trabalho me mantêm
viva e ativa: adoro-os. Depois de ter trabalhado com índios, com
escravos, com mulheres e vários outros assuntos, pude encontrar um
tema que tem uma raiz existencial muito forte para mim, que é a
imigração. Sou neta de imigrantes portugueses e, no momento, estou
coordenando um projeto internacional sobre imigração.

Além disso, concluí um livro sobre D. João VI, em que dialogo
com a produção histórica sobre o rei, inclusive com os trabalhos mais
recentes, destacando a manutenção da visão estereotipada do monarca.

Principais obras:
D. João VI – Um soberano controverso. São Paulo: Fontes, 2008.
Emigração portuguesa para o Brasil. (Org.) Ismênia de Lima Martins e Fernando de
Souza. Porto, Cepese/ Universidade do Porto: Afrontamento, 2007.
Portugueses no Brasil: migrantes em dois atos. Niterói: Muiraquitã, 2006, v.1.
História: estratégias de pesquisa. Injuí: EdUNIJUÍ, 2001.
História e cidadania. (Org.) São Paulo: Humanitas - USP - ANPUH, 1998.
Cidade múltipla – Temas de história de Niterói. Niterói: Secretaria Municipal de Cultura,
1997.
Subsídios para a história da industrialização em Petrópolis (1950-1930). Petrópolis:
Editora PUC, 1983.
Bibliografia crítica sobre a história de Niterói. Niterói: Fundação de Atividades
Culturais/Secretaria Municipal de Niterói, 1981.
Problemas da extinção do tráfico africano na província do Rio de Janeiro – Uma tentativa de
análise das dificuldades de reposição de mão de obra na grande lavoura fluminense. São
Paulo, Universidade de São Paulo, 1973.
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“A filosofia não é intelectual (...), porque ela
pressupõe exatamente uma ruptura com a estrutura
fechada do intelecto. Mas essa palavra não se
transformou em uma palavra corrente por acaso.
Seu sucesso deve-se justamente à ausência de uma
outra palavra para unir pessoas tão díspares quanto
as que normalmente são designadas como
intelectuais. (...) Acho que uma pessoa que se entrega
à vida teórica, quer a chamemos ou não de
intelectual, é alguém que se viu em algum momento
cativado pela necessidade de superar as obviedades
do mundo cotidiano.”

Marco Antônio dos Santos Casanova, nascido em 1965, é filósofo e professor adjunto
na Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Bacharel em
Letras e Filosofia, cursou o mestrado e doutorou-se na Universidade Federal do
Rio de Janeiro – UFRJ, tendo passado dois anos e meio como doutorando na
Eberhard-Karls-Universität de Tübingen, Alemanha (1997-99). Possui pós-
doutorado na Albert-Ludwigs Universität Freiburg. Vice-presidente da
Sociedade Brasileira de Fenomenologia e Hermenêutica, Marco Antônio
Casanova é também tradutor de autores relevantes da filosofia contemporânea como
Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger e Hans-Georg Gadamer e autor de diversas
obras de filosofia. A entrevista traz um apanhado da atual cena filosófica brasileira,
além de considerações do autor sobre a prática de traduzir a filosofia de Heidegger
para o português.

***

Marco Casanova



162 Roberto Kahlmeyer-Mertens

O Brasil passa por um momento em que há grande “efervescência” em torno da
filosofia. Esta provocou a introdução da disciplina no currículo do ensino médio,
ganhou as mídias (televisiva e impressa) e causou o aquecimento de certa fatia do
mercado editorial interessada em publicar essa matéria. Também houve o aumento
da procura pelo curso de filosofia em nível superior, inibido durante grande parte das
décadas de 1980-90. A que o senhor atribui esta euforia?

É sempre importante refletir sobre as razões que levam ao
surgimento repentino de um interesse mais amplo pela filosofia. Não
há garantia alguma de que a simples existência de tal interesse possa ser
considerada como um indício de que as pessoas estejam mais dispostas
ao exercício filosófico e de que haja uma percepção maior da
centralidade da filosofia para a existência dos homens. Ao contrário,
poderíamos mesmo imaginar que a difusão generalizada da filosofia
surja antes a partir de uma cegueira quanto ao que lhe é mais peculiar,
quanto às suas determinações mais próprias e quanto ao elemento
mesmo no qual se movimenta essencialmente o pensamento. É isto
que nos revela uma rápida visualização da compreensão mediana do
termo “filosofia”. Normalmente, as pessoas associam a filosofia com
um âmbito particular do conhecimento que envolve posições específicas
de homens tomados como geniais sobre temas usualmente esquecidos
pela maioria dos mortais, mas, apesar disto, enriquecedores. Para usar
uma expressão de Hegel, a filosofia tende a ser considerada a princípio
como uma espécie de “galeria de opiniões”, na qual temos a
oportunidade de acompanhar as compreensões dos pensadores mais
diversos sobre temas supostamente filosóficos: a liberdade, a verdade,
o belo, o trágico, o existir, a imortalidade da alma entre outros. O
problema dessa concepção, porém, é exatamente a pressuposição de
que seria possível reconstruir as opiniões presentes nas obras dos
pensadores, acompanhando o cerne de suas teorias e o sentido próprio
a tais teorias. Pensadores não são figuras dogmáticas que se postam de
maneira indiferente ante a realidade e estabelecem a partir daí uma série
de teses sobre dimensões particulares do todo. No momento em que
iniciam suas atividades, os pensadores se colocam muito mais em um
lugar para o qual não é possível nem mesmo cogitar tal indiferença. A
filosofia é marcada originariamente por uma busca que envolve uma
transformação da existência como um todo e que não admite a mera
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apreensão de conteúdos particulares do saber. Dito de modo ainda
mais claro: a filosofia nunca se faz senão como um caminho investigativo
que se constrói a partir da experiência do caráter questionável não de
uma parte do todo, mas da totalidade como tal. Ao querer se aproximar
da filosofia sem a participação em um tal caminho, o senso comum
acaba por se ater apenas aos resultados do caminho, mas não ao que o
determina em sua legitimidade própria. É isto que me parece acontecer
hoje com o despontar de uma “moda filosófica”. As pessoas querem
a filosofia sem o filosofar.
Estaríamos diante de um caso de “espetacularização” da filosofia? (Lembro que
Ortega y Gasset enxerga esses surtos da filosofia com certa apreensão).

 Acho essa possibilidade bastante plausível. Nada mais justo do
que, no interior de um mundo regulado pela lógica do entretenimento,
as pessoas se sentirem vez por outra tocadas pela expectativa de um
contato com atividades culturais que pareçam alargar seus horizontes
intelectuais. Como precisam falar umas com as outras, como percebem
explícita ou implicitamente o esvaziamento pelo qual passam em meio
à rotina avassaladora de uma realidade cada vez mais funcionalizada e
como não podem permanecer o tempo todo simplesmente imersas
no mero desempenho de suas funções, as pessoas precisam de uma
atividade que aparentemente se distinga de suas rotinas diárias, sem ao
mesmo tempo exigir uma mudança radical na temporalidade mesma
dessas rotinas. Há, assim, na cotidianidade uma febre por novidade,
uma avidez por conhecimento. Essa avidez, contudo, nunca vai além
da superficialidade de uma alusão formal a compreensões que não
podem ser no fundo acompanhadas sem o abandono imediato de
toda superficialidade e sem a transformação correlata de si mesmo. A
palavra espetáculo, por sua vez, é uma boa palavra para descrever esta
situação. Encontrar-se diante de um espetáculo é poder simplesmente
acompanhar o movimento dos atores e não se sentir conclamado a
participar na vida mesma de suas apresentações. Em um espetáculo,
estamos sempre distantes do palco real dos acontecimentos.
Entendo que o crescente interesse pela filosofia não é de todo negativo. Ele serviu para
dar visibilidade a alguns trabalhos sérios que já vinham sendo elaborados seriamente
em alguns centros de pesquisa em filosofia. Mas o senhor acha que isso seria suficiente
para fomentar pesquisas acadêmicas nessa área?
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A situação da filosofia no Brasil é hoje muito melhor do que era na
época em que iniciei o curso de filosofia na Universidade Federal do Rio de
Janeiro - UFRJ, em 1987. Os centros de pós-graduação cresceram, há mais
possibilidades de fomento, a formação dos professores e alunos é muito
mais adequada e profícua, há um maior intercâmbio com universidades
nacionais e estrangeiras, as bibliotecas ganharam força, há mais cobrança,
os processos de aperfeiçoamento são constantes e assim por diante. Por
isto, é preciso distinguir em certo sentido a “febre filosófica” do que vem
acontecendo nos últimos vinte anos nas universidades. Ao mesmo tempo,
o aumento do interesse geral pela filosofia traz naturalmente consequências
benéficas para os departamentos de filosofia em particular: na medida em
que há um maior contato com a filosofia em geral e em que esse contato
acontece cada vez mais cedo, há uma maior possibilidade de bons estudantes
se sentirem atraídos pelo curso de filosofia. Deste modo, a crítica à redução
da filosofia a uma espécie de eterna introdução aos pensadores, uma crítica
que não pode se manter no âmbito apenas dos cursos informais e da
cultura folhetinesca daí oriunda, mas que precisa se estender também à
opção editorial de algumas editoras tradicionais apenas por textos de
divulgação, não pode deixar de considerar o fato de a existência de uma
enorme rede comercial ligada à filosofia acabar por propiciar a algumas
pessoas a descoberta de reais interesses filosóficos.
Quais seriam os fatores que impulsionam os questionamentos da filosofia em
nosso momento atual?

Talvez a palavra mais interessante para responder a essa pergunta
seja a palavra niilismo. O niilismo não precisa ser compreendido aqui
como um fenômeno cultural relativo a uma sociedade em específico,
um fenômeno que possui condições materiais de surgimento passíveis
de serem reconstruídas por um pensamento crítico. Ao contrário, o
niilismo pode ser compreendido também como uma determinação
ontológica de nosso mundo, como o caráter próprio ao tempo que é
o nosso. Dizer isto é o mesmo que afirmar o niilismo como o solo que
nos une, como o horizonte que nos envolve, como o sentido que nos
alimenta. Foi neste sentido que Nietzsche e Heidegger, por exemplo,
pensaram o termo. Bem, mas o que tenho em vista afinal com o termo
niilismo? Não a ausência radical de valores e a afirmação incondicionada
do nada como a determinação de todas as coisas, nem tampouco a
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descrença radical em toda positividade e a perda de todas as esperanças.
Niilismo é muito mais uma situação que ganha corpo no momento em
que nos vemos absorvidos de tal modo no mundo sedimentado, que
perdemos quase completamente a possibilidade de experimentar a nossa
historicidade tanto quanto a historicidade do mundo que é o nosso.
Niilismo é a marca constitutiva de um tempo, no qual o homem existe
como se todas as transformações possíveis fossem transformações
meramente conjunturais de um conjunto de forças em constante
dinâmica de rearranjo. Neste tempo, de maneira um tanto paradoxal, a
filosofia se torna ao mesmo tempo elemento conjuntural e linha de
fuga, componente de alimentação das requisições diárias do mundo e
campo de cuidado com a possibilidade mesma de uma superação de
tais requisições. Como é constitutivamente histórica, há algo na filosofia
que a impede de se converter simplesmente em sabedoria de vida e de
entrar por completo na lógica do funcionamento social.
E quais seriam, no cenário da filosofia hoje, as questões que o senhor julga fundamentais,
aquelas urgentes de ser pensadas?

Antes de tudo, pelas razões que apenas insinuei acima, temos de
ter em vista o lugar central da questão do niilismo. O niilismo é o tema de
nosso tempo. Por isto, é a partir dessa questão que temos de nos rearticular
com as questões centrais da filosofia tradicional tanto quanto da filosofia
contemporânea: a questão da verdade, a questão do ser, a relação entre
tempo e história, o modo de ser do acontecimento, a determinação do
lugar da filosofia no todo do conhecimento, o modo de ser do homem,
a questão da técnica e a questão do mundo. Tais questões precisam
mobilizar incessantemente nossos esforços de pensamento.
Há, então, a necessidade de um diálogo com Heidegger, pensador a quem o senhor
dedica seus estudos há bastante tempo.

Essa é justamente a razão pela qual venho me dedicando há
tanto tempo ao estudo e à tradução da obra de Heidegger: a percepção
de que sua obra se volta diretamente para os problemas centrais de
nosso tempo e de que por toda parte em seu pensamento ressoa um
apelo à escuta da necessidade histórica incessantemente vigente.
Exatamente por isto, porém, o diálogo com Heidegger é também tão
difícil. Heidegger não foi um filósofo que tematizou apenas extrinse-
camente o mundo contemporâneo e desenvolveu teses eruditas que
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podem ser assumidas como verdadeiras ou refutadas como falsas. Ao
contrário, ele foi alguém que experimentou em sua própria atividade
de pensamento a marca fundamental de um tempo de esfacelamento
da linguagem, de absorção radical do homem em estruturas
incondicionadas e autônomas, de transformação do ser-aí humano em
mero elemento nos campos de jogo conjunturais da totalidade. Quem
se aproxima de Heidegger, logo se depara com o caráter estranho de
suas formulações, com a aparente obscuridade de seus pensamentos,
com a aparente falta de uma estrutura lógico-causal que torne possível
um acompanhamento sem quebras da linha argumentativa. Tudo isto,
contudo, não me parece ser outra coisa senão o resultado de um
aquiescimento ao lugar do filosofar em nosso tempo, à problematicidade
de uma época de extenuação de padrões metafísicos de existência e de
ausência de padrões decididamente diversos.
Seu livro Nada a caminho – Impessoalidade, niilismo e técnica na obra
de Martin Heidegger é fruto mais recente de suas pesquisas sobre o autor, mas há
pontos de contatos dele com o pensamento de Nietzsche. Como se articulam esses dois
autores em sua obra?

Nada a caminho é o resultado de um interesse mais temático do
que autoral. Apesar de tratar do problema do niilismo em dois
momentos da obra de Heidegger, em Ser e tempo por meio do conceito
de impessoalidade, e na obra tardia por meio da crítica à técnica, o
livro é uma tentativa de levar adiante as minhas pesquisas sobre o
fenômeno do niilismo enquanto tal. Essas pesquisas iniciaram-se com
o meu livro sobre Nietzsche, O instante extraordinário, e têm uma extensão
no livro sobre Kierkegaard e Heidegger que estou terminando de
escrever e que será publicado na Alemanha e no Brasil em 2009: Desespero
e tédio: niilismo e perda de si próprio na contemporaneidade. É a partir do conceito
de niilismo que articulo então meus trabalhos sobre Nietzsche e Heidegger.
De qualquer modo, porém, o meu interesse por esses dois autores vai
muito além de suas concepções do niilismo. O que sempre me chamou a
atenção nos dois sempre foi a radicalidade com a qual eles concentraram
em si a facticidade do tempo que era o deles. Nietzsche e Heidegger não
são para mim meros ícones do pensamento ocidental, mas se mostram
antes como homens que souberam pensar a partir das imposições de seu
tempo. Por isto, por mais paradoxal que possa soar, é que eles me parecem
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tão atuais. Ao se mostrarem como vozes paradigmáticas de seu tempo,
eles trouxeram à tona para cada um de nós que viemos depois deles  uma
possibilidade de ter a justa medida da relação com o tempo que é o nosso.
O conceito de niilismo é peça-chave em Nada a caminho. O próprio título e a
epígrafe de Thomas Mann denunciam isso. Conheço o livro, mas gostaria que explicasse
ao público leigo interessado qual o peso deste conceito para a filosofia contemporânea.

Em todos os caminhos, nada a caminho. Essa é a ideia central do
livro. Niilismo não significa necessariamente ausência radical de caminhos
ou esvaziamento de possibilidades existenciais, mas muito mais perda de
densidade ontológica em todos os caminhos em geral. Nunca o homem
se movimentou tanto e tão rápido pela superfície da terra. Nunca se fez
tanta coisa e com uma profusão tão variada de opções. Nunca houve
tantos caminhos possíveis e tantos desdobramentos de caminhos. No
entanto, em todos os caminhos, não há nada a caminho, não há nada se
preparando, nada se constituindo, nada se realizando. Há, claro, uma
infinidade de projetos e um sem-número de esforços humanos por fazer
frente a esses projetos, mas há nada de imprescindível nos projetos e sua
presença tende sempre a ser sucedida por outros tão fugazes quanto eles.
Nós vivemos hoje uma situação deveras peculiar. As possibilidades vitais
se decuplicaram e os horizontes se abriram por completo. Essa abertura,
porém, trouxe consigo o inverso da conquista de um ritmo existencial,
que permitisse aos homens aprender consigo mesmos. Nós saltamos de
um momento para o outro em uma velocidade cada vez mais vertiginosa,
de tal modo que mesmo nossa memória vai se volatizando. Nós vivemos,
por assim dizer, aos tropeços e o funcionamento do todo jamais espera
que nos aprumemos. É por isto, uma vez mais, que o niilismo é um tema
tão central para o nosso tempo.
O interesse por Nietzsche e por Heidegger levou-o a traduzir importantes trabalhos
dos dois autores. É o caso de Crepúsculo dos Ídolos (1888), do primeiro, e
uma série de preleções do segundo: Introdução à filosofia (1929); Conceitos
fundamentais da metafísica: Mundo-finitude-solidão (1929-30) e os dois
volumes das preleções sobre Nietzsche (1936-40). A prática de tradução constitui
para o senhor um exercício filosófico?

É estranho, mas a tradução foi entrando na minha vida como
uma segunda natureza. Sou realmente um tradutor diário. Eu reservo
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incessantemente um espaço para a atividade de tradução no meu dia a
dia e nunca deixo de articular minhas pesquisas com meus projetos de
tradução. Isto acontece, porque sempre percebi não apenas a
importância da tradução para o desenvolvimento da filosofia que se
faz em português, mas também para o aprofundamento das relações
que se tem com um autor. Toda tradução é um exercício de conversão
do mesmo em outro, de conquista de uma ressonância determinada
entre línguas diversas, de conquista de um vocabulário correlato que
torne possível não somente ler um texto, mas também discutir um
autor. Ao mesmo tempo, traduzir é uma das melhores formas de checar
uma interpretação. No caso das traduções de filosofia em particular,
traduzir não é nunca simplesmente colocar um texto em português
sobre um texto em alemão, por exemplo, mas é sempre encontrar um
peso para os termos a serem traduzidos a partir dos contextos de uso
nos quais eles são empregados. Sem interpretação, portanto, a tradução
não é possível, pois sem a interpretação não há como fixar um tal peso.
Em resumo: a tradução é uma atividade tão importante quanto a filosofia para
Marco Casanova?

Eu diria um pouco diferente. Eu diria que a filosofia não acontece
sem tradução. Em primeiro lugar, porque não há como prescindir de
traduções. A tradição é rica demais para que se possa abdicar das leituras
de textos estrangeiros e mesmo o domínio satisfatório de várias línguas
não retira a positividade de um bom texto traduzido. Em segundo
lugar, porque ler é traduzir. Essa é uma tese hermenêutica que me parece
ir direto ao cerne da questão. Mesmo em nossa língua, toda leitura é
tradução, uma vez que a compreensão é um movimento de conversão
do outro no mesmo.
Além de Heidegger e Nietzsche, outros autores já foram traduzidos pelo senhor:
Goethe, Dilthey, Scheler e Gadamer, do alemão; Rorty, do inglês. Sendo a filosofia
um meio tão exigente e, às vezes, com críticas exacerbadas, o senhor não teme receber
objeções quanto a “espalhar-se” por campos teóricos diferentes? Pergunto isso
considerando que autores como os citados têm terminologias, perspectivas e estilos
próprios. Não haveria aí ocasião para a contestação de seu trabalho de tradutor?

De todos os autores acima, o único que realmente não possui
senão uma relação periférica com meu trabalho de pesquisa é Rorty. De
qualquer modo, a tradução dos Escritos filosóficos foi um de meus primeiros
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trabalhos e ela foi feita bem no início de meu percurso, quando ainda
não conseguia escolher o que gostaria de traduzir, mas precisava aceitar
aquilo que me era oferecido. Tirando esse caso, todos os outros apontam
ou bem para os meus estudos da obra de Nietzsche e para autores
importantes para Nietzsche, como é o caso de Goethe, ou bem para a
tradição hermenêutico-fenomenológica, onde, aliás, venho concentrando
meus esforços nos últimos 10 anos. Eu me considero hoje
fundamentalmente um tradutor de Heidegger, mas exatamente por isto
me interesso em traduzir a tradição da qual Heidegger faz parte. Por isto,
inclusive, venho traduzindo também textos de Dilthey e de Gadamer.
No que concerne a críticas, preciso confessar que não vejo mal algum em
sua existência. Adoraria mesmo ver as pessoas me escrevendo para
comentar erros de tradução e para sugerir possíveis alternativas. Um dos
piores problemas de nosso mundo acadêmico é o isolamento nada
profícuo que se reduz muitas vezes à crítica sem visibilidade. O ideal no
caso da tradução seria pensar a tradução como uma obra que vai se
aprimorando e usar as críticas como uma forma de produzir um texto
mais consistente a cada nova edição.
A tradução e a docência de filosofia são serviços públicos prestados pelo senhor à
sociedade. Reside aí sua contribuição intelectual para esta sociedade?

A filosofia não pode prescindir de uma experiência comunicativa.
Ela não é nunca algo fechado em si mesmo. Escrever, traduzir, ensinar
são atividades que envolvem sempre mais do que aquele que escreve,
traduz e ensina. Neste sentido, há nessas atividades uma clara tentativa
de alcançar o outro e de deixar uma marca duradoura em seu caminho.
No final da década de 1990 e início de 2000 o senhor organizou diversos eventos de
filosofia de grande relevância no estado do Rio de Janeiro. Nestas ocasiões foi possível
assistir a conferências com nomes importantes da cena internacional filosófica como:
Gianni Vattimo, Clement Rosset, William Richardson, Christoph Menke, Hans-
Helmut Gander, Marlene Zarader, Keith Ansel Pearson, David Lapoujade, Ute
Guzzoni, Gary Shapiro, Jeff Malpas e outros... A organização de eventos de
filosofia como esse fazem parte de sua rotina acadêmica?

Apesar do trabalho infindo e do cansaço que aparece após todo
evento, acho muito interessante a ideia de uma versão concentrada do que
pode ser a boa vida acadêmica, com uma dedicação sincera a problemas
e com pessoas que estão juntas por mais do que uma posição, pela percepção
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do caráter decisivo de uma questão. Ao mesmo tempo, o valor cultural
dos eventos é inestimável. Eles normalmente cativam pessoas que estão
começando, reanimam os que já estão no processo e abrem novos
horizontes de diálogos. No fundo, quando dão certo, os eventos são versões
sintéticas da dinâmica própria ao acontecimento mesmo da filosofia.
Em seu entendimento o que é um intelectual?

Preciso confessar que não gosto muito da palavra intelectual.
Ela está por demais carregada com o sentido do termo intelecto e
com a pressuposição de que pessoas interessadas pelo conhecimento
teriam uma razão superdesenvolvida. A filosofia não é intelectual, por
exemplo, porque ela pressupõe exatamente uma ruptura com a estrutura
fechada do intelecto. Mas essa palavra não se transformou em uma
palavra corrente por acaso. Seu sucesso deve-se justamente à ausência
de uma outra palavra para unir pessoas tão díspares quanto as que
normalmente são designadas como intelectuais. Por isto, vou falar apenas
por mim. Acho que uma pessoa que se entrega à vida teórica, quer a
chamemos ou não de intelectual, é alguém que se viu em algum momento
cativado pela necessidade de superar as obviedades do mundo cotidiano.
Entre os filósofos estudados pelo senhor, qual deles possuiria mais o perfil descrito em
sua resposta?

Nietzsche e Heidegger, com certeza.
O senhor desenvolve alguma pesquisa atualmente?

Estou neste momento trabalhando com a tese heideggeriana de
que o pensamento moderno se caracterizaria por uma tentativa de
estabelecer o sujeito humano como razão suficiente da totalidade, como
condição de pensabilidade do mundo.

Principais obras:
Assim falou Nietzsche III – Para uma filosofia do futuro. Rio de Janeiro: Sete Letras,
2001.
O instante extraordinário: vida, história e valor na obra de Friedrich Nietzsche. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 2003.
Nada a caminho – Impessoalidade, niilismo e técnica na obra de Martin Heidegger. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 2006.
Compreender Heidegger. Petrópolis: Vozes, 2009.
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“A ideia de intelectual está associada à presunção de que
a cultura letrada é superior e pode apontar os caminhos
para o desenvolvimento da sociedade e do crescimento
humano. Algo que Kant defende em seu texto Resposta
à pergunta: O que é o esclarecimento?. Os filósofos iluministas
tiveram um papel muito importante na derrubada do
Antigo Regime e na criação da democracia moderna.
A ideia de associar a leitura à cidadania vem daí. Hoje
esse “mito do livro”, conforme aponta Michel Certeau,
já está em xeque, como a própria cultura letrada e
mesmo a ideia do “intelectual” que saberia indicar aos
outros o que é o melhor. Assim, entendo por intelectual,
nesse contexto de crise, aquele que coloca seus talentos
e sua energia a serviço da sociedade e do outro, de
forma generosa, solidária e humilde, tendo consciência
que a sabedoria pode estar em qualquer tipo de cultura,
não necessariamente na letrada.”

Doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo – USP
(2001). Atualmente é professor da Universidade Federal Fluminense – UFF,
do Departamento de Estudos Culturais e Mídia e do Programa de Pós-
Graduação em Comunicação, do Instituto de Arte e Comunicação Social
(IACS). É coordenador do LIHED/UFF (Núcleo de Pesquisa do Livro e
da História Editorial no Brasil). É coordenador do Núcleo de Pesquisa Produção
Editorial da INTERCOM (Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de
Comunicação). Publicou livros e artigos em revistas acadêmicas no Brasil e em Portugal.
Foi secretário municipal de cultura da Prefeitura de Niterói (1989-90). Foi livreiro e
editor, em Niterói/RJ (1966-87). Recebeu algumas honrarias: Título de Cidadão
Honorário de Niterói, a Medalha José Cândido de Carvalho e a Medalha

Aníbal Bragança
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Professor Felisberto de Carvalho, concedidos pela Câmara Municipal de Niterói,
a Comenda de Honra ao Mérito, concedida pela Presidência da República
Portuguesa e o título “Intelectual do Ano 2007”, concedido pelo Grupo Mônaco de
Cultura, de Niterói. Na entrevista, além de revisitar empreendimentos como as livrarias
Encontro, Diálogo e Pasárgada, Aníbal Bragança fala da importância da cultura
letrada em Niterói e de sua compreensão de intelectual.

***

 Quais são os laços que te ligam à cultura fluminense e especificamente a Niterói,
cidade que escolheu para se fixar e desenvolver seu trabalho intelectual?

Niterói, como microcosmo do Brasil, é uma cidade que acolhe
bem os “forasteiros”. Especialmente por ter sido capital do Estado
do Rio, atraiu sempre muitos fluminenses do interior, mas também
muitos outros migrantes, inclusive do exterior, espanhóis, italianos,
judeus, ingleses, japoneses, alemães e, principalmente, portugueses. Meu
pai veio morar em Niterói, depois de ter chegado em 1951 ao Rio de
Janeiro. Não sei exatamente em que ano foi, mas quando eu, com 12
anos recém-completos, vim para o Brasil, com meus irmãos e minha
mãe a chamado dele, já morava na antiga Cidade Sorriso. Foi aqui que
logo comecei a estudar, a trabalhar e a criar vínculos com a cidade.
Assim, quando inaugurei a primeira livraria “moderna” da cidade, a
Encontro, em 1966, em associação com Victor Alegria, já tinha como
principal objetivo fazer dela um centro cultural que contribuísse para a
democratização do conhecimento e a promoção da cultura letrada na
cidade, que já era a “minha” cidade. A situação de migrante é sempre a
de estar com o coração em mais de um lugar. Os vínculos com a
infância e a terra natal jamais se perdem, estão dentro de nós. Entretanto,
toda a minha vida, desde a puberdade, foi construída a partir da relação
com o Brasil e mais especificamente com Niterói. Então, os mais de 50
anos em que vivo aqui me fazem sentir em casa mais do que sinto
quando vou a Portugal, mesmo a Santa Maria da Feira, onde nasci.
Apesar de todas as lembranças, lá sou também um estrangeiro. Ser
estrangeiro é o lugar de ser migrante.
Sua atividade de livreiro foi marcante na cidade. Empreendimentos seus, como a
livraria Pasárgada, ainda hoje são lembrados por seu êxito; no entanto, tudo
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ocorria enquanto você ainda era muito jovem. Que “motores” te promoviam naquele
período?

Comecei a trabalhar em Niterói na Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro, onde fiquei dos 12 aos 16 anos. Depois
ingressei no Banco de Cordeiro, onde tive uma carreira de bancário típica,
chegando a exercer a gerência de agência, aos 21 anos. Com 22 me
desliguei do banco, que havia sido incorporado pelo antigo Banespa,
quando já havia iniciado minha atividade de livreiro, na Encontro, no ano
anterior, e ingressado na Faculdade de Economia da UFF, em 1965.
Ser livreiro foi minha forma de construção pessoal e de inserção na
cidade. Cresci com a ajuda dos livros, das leituras e dos leitores que
frequentavam as livrarias que criei. Depois da Encontro, criei a Diálogo, a
LUFE (na entrada da Reitoria da UFF), o Centro do Livro (clube de
leitores “Livros para todos”), a Pasárgada, a primeira livraria de Icaraí,
e, não posso esquecer da Sebo Fino, que já foi criada em outras
circunstâncias, a cargo de meus irmãos, mais para vender alguns livros
de minha biblioteca que não precisava mais e comprar outros tantos.
Nessa época, eu já tinha deixado de ser livreiro, o que ocorreu quando
comecei a carreira docente, com dedicação exclusiva, na UFF, em 1986.
O “motor” que sempre me moveu nessa trajetória foi o amor ao livro
(não tinha muita consciência disso no começo) e a certeza juvenil de
querer transformar o mundo através dele e de tudo o que poderia
cercar a atividade de livreiro e editor, isto é, o de dar alma à vida
cultural da comunidade. Isso é muito evidente desde o início das
atividades, quando todas as livrarias que dirigi promoviam lançamentos
de livros, exposições de arte, palestras, cursos, cineclube etc. Na Diálogo
iniciei um projeto editorial que foi interrompido pela ditadura militar,
após o Ato Institucional nº 5 (AI-5), em dezembro de 1968, mas que
se transformou e resultou ainda em alguns bons lançamentos de livros
técnicos e didáticos. Além do sucesso do primeiro lançamento, O Estado
e a revolução, de Lênin, todos os livros que editei se esgotaram mais ou
menos rapidamente.
Sabemos que você possuiu outras livrarias e outros projetos ligados aos livros, mas a
Pasárgada foi um fenômeno quase mítico. Havia grande aceitação do seu
estabelecimento na época. Como você explica o magnetismo que aquela livraria exercia
sobre as pessoas?
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A Pasárgada teve um papel muito importante na cidade
especialmente para uma classe média intelectualizada que vivia um certo
desafogo econômico e político em 1975, quando ela foi criada. Foi o
tempo do chamado “milagre econômico” e da abertura política, depois
dos tempos terríveis da ditadura militar. Além disso, quando a criei
tinha muito mais experiência e pude contar com recursos que permitiram
fazer o que talvez em sua época tenha sido uma das mais bonitas e
modernas livrarias brasileiras, com a Sala Capitu (um salão de chá) e a
Sala Manuel Bandeira, um miniauditório que funcionou como teatro
de bolso, espaço para cursos, conferências, exibições de vídeo (uma
atividade então precursora), filmes etc. Além disso, criamos um espaço
especial para as crianças, com uma sala decorada com referências a Mil
e uma Noites, que atraía pais e filhos. Nela também há o dedo de
minhas filhas Hermínia, Celina e Joana, que eram crianças e adoravam
“trabalhar” na livraria (especialmente as duas primeiras), arrumando
livros e atendendo outras crianças. Mas arrisco a dizer que a Encontro/
Diálogo foi talvez ainda mais marcante na cidade, ao menos para uma
geração que acreditava que a ditadura poderia ser derrubada, com
grande mobilização democrática, antes do endurecimento do “segundo
golpe”, em dezembro de 1968. A Encontro/Diálogo tinha como principais
frequentadores estudantes, professores, intelectuais, artistas etc., a maioria
de esquerda – a livraria ficava num cruzamento entre 4 faculdades da
UFF: Medicina, Direito, Serviço Social e Economia, na esquina das Ruas
Tiradentes e Visconde de Moraes. Em frente tinha o antigo Colégio Batista
e na Rua Lara Vilela, onde hoje dou aulas, no IACS, tinha o Colégio Bittencourt
Silva. Vivíamos rodeados por estudantes e professores. Depois que a
livraria foi fechada durante uma semana pela polícia política, com a
perseguição a esse universo sócio-político-cultural, foi difícil manter a
chama acesa. Houve um período de luto, até a retomada, especialmente
em 1975, com a Pasárgada.
O filósofo alemão F. Schiller, se referindo à obra de arte, diz que obra é aquilo que
é capaz de gerar uma comunidade em torno de si. Havia uma comunidade em torno
da Pasárgada (ela não era apenas um ponto de venda de livros). Isso explica a
frequência mais que seleta de suas casas. Cito de memória: Otto Maria Carpeaux,
Nélida Piñon, Ferreira Gullar, José Naegle, Ziraldo... Me ajude, quem mais esteve
presente ali?
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As livrarias que criei e dirigi (com parceiros como Victor
Alegria, Renato Berba, Carlos Alberto Jorge, Marisa Monteiro e
muitos outros colaboradores) eram polos de irradiação cultural e
artística na comunidade niteroiense, que atraíam também gente “de
fora”. Além dos nomes que você lembrou, estiveram ou participaram
dessa comunidade escritores como Marly Medalha, Geir Campos,
Luís Antônio Pimentel, Alaôr Eduardo Scisínio, César de Araujo, Jaime
Treiger, Carlos Couto, Jayro José Xavier, Lyad de Almeida, José
Jeremias de Oliveira Filho, Dalmo Barreto, Miguel Freitas Pereira,
Júlio César Monteiro Martins, Gastão Neves, João Luís Duboc Pinaud,
artistas como Miguel Coelho, Egberto Gismonti (ainda pouco
conhecido), Ayrton Seixas, Levy Menezes, João Carlos Galvão, Bia
Bedran (especialmente na Pasárgada), então estudantes como Wagner
Neves da Rocha, Alcione Fernandes Baptista, Vânia Leite Fróes, Ismênia
de Lima Martins, Maria de Lourdes Saraiva, dentre muitos outros, e
praticamente toda a intelectualidade fluminense da época, incluindo
artistas plásticos, de teatro e de música. Dos nomes nacionais, além
dos citados por você, destacam-se Quirino e Hilda Campofiorito,
Newton Resende (que viviam em Niterói), Israel Pedrosa e Roberto
DaMatta (que vivem aqui), Fernando Sabino, Rubem Braga, Stanislaw
Ponte Preta (Sérgio Porto), Barbosa Lima Sobrinho, Fausto Wolf,
Lindolf Bell, Ana Maria Machado, Fernanda Lopes de Almeida, Marly
de Oliveira, Moacir C. Lopes, Elvira Vigna, o argentino Manuel Puig
(na época vivia no Rio de Janeiro), José Nilo Tavares, Darcy Ribeiro
(quando esteve preso na Fortaleza de Santa Cruz foi à Diálogo e depois
à Pasárgada, na campanha para senador), os humoristas do jornal Planeta
Diário, hoje Casseta & Planeta, Reinaldo, Hubert etc; mas uma presença
muito marcante foi a de Ziraldo, desde o primeiro livro, Flicts, que
ele veio lançar na Diálogo, até Menino maluquinho, que certamente foi
uma das maiores tardes de autógrafos no Brasil, quando foram
vendidos cerca de mil exemplares, formando-se filas imensas na
Pasárgada, da Pereira da Silva. Estou esquecendo muitos nomes e
lamento muito por isso, pois foram também os leitores e autores que
fizeram inesquecíveis essas livrarias.
Do período que compreende as livrarias Encontro, Diálogo e Pasárgada, qual
é o momento que você guarda em lugar mais caro na memória?
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A inauguração da Encontro, com o lançamento do livro Poemas
e canções, de Brecht, traduzido e autografado por Geir Campos, quando
um gesto gentil se tornou paradigmático: recebemos um lindo buquê
de flores da bibliotecária da Escola de Serviço Social, que se tornaria
nossa amiga, Leda Mota. Houve a festa de primeiro aniversário da
Diálogo, com o lançamento do livro O Estado e a revolução, de Lênin,
autografado por José Nilo Tavares, autor do estudo introdutório,
com a presença do imortal Otto Maria Carpeaux, a jornalista e escritora
Carmen da Silva, o poeta J. G. de Araújo Jorge, o humorista Leon
Eliachar, o médico Mário Victor de Assis Pacheco e muitos outros.
Foi a primeira vez que Israel Pedrosa expôs um quadro da “cor
inexistente”,80 na exposição de artes plásticas inaugurada nesse dia.
Outro dia inesquecível foi a “Noite da Sabiá”, quando vieram
autografar seus livros Fernando Sabino, Rubem Braga e Stanislaw
Ponte Preta. Depois desse dia, o cronista das “certinhas do Lalau”
escreveu que deixava de ter sentido a frase que sempre havia repetido:
“Em Niterói urubu voa de costas”. Os dias dos lançamentos do
Flicts (no Supermercado do Livro Diálogo, na Rua Lara Vilela) e,
especialmente, do Menino maluquinho, autografados por Ziraldo,
tornaram-se inesquecíveis. Outra noite inesquecível foi a inauguração
da Diálogo na Rua da Conceição, com a presença de Paulinho da
Viola, que trouxe a Velha Guarda da Portela, na sua primeira
apresentação pública. O lançamento do primeiro disco deles foi
aqui. Esses contatos devemos a Marina Castel, mãe de Branca
Eloysa,81 que era amiga do “seu” Natal da Portela. A inauguração
da Pasárgada nova, na esquina da Pereira da Silva com a Tavares de
Macedo (no bairro de Icaraí, em Niterói), também foi uma noite
consagradora. Mas houve dias inesquecíveis, por causa das perdas,
como o dia do encerramento da Diálogo pelo DOPs e do
encerramento da Pasárgada, na Pereira da Silva.
Houve também episódios dramáticos, como a ação repressiva da polícia da ditadura
que invadiu a livraria Diálogo, após a edição que vocês fizeram do livro de Lênin.
Você se sente à vontade para falar nisso?

80 Veja a nota biográfica e entrevista com Israel Pedrosa, neste volume.
81 Veja nota biográfica de Branca Eloysa na entrevista de Luís Antônio Pimentel, neste volume.
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Sim. Foi uma violência que ficou marcada em nossas trajetórias
de jovens livreiros (tínhamos então 24 anos, eu, Renato e Carlos Alberto).
A invasão, o saque, os soldados armados, os policiais civis e o “olheiro”
que frequentava a livraria para nos denunciar... Levaram livros como
Crimes de guerra no Vietnam, de Bertrand Russel, que era tema de uma de
nossas vitrines. E levaram também livros como a biografia de Kafka,
só porque era da mesma coleção que tinha a biografia de Marx e Lênin!
Renato Berba, meu sócio, e eu ficamos detidos na antiga sede do DOPs
na Avenida Amaral Peixoto. Foi também para lá a gerente da livraria,
Nana Pires, que foi uma batalhadora, do lado de fora, para que nada
nos acontecesse lá de pior. Afinal, não sofremos torturas físicas. Renato
conseguiu até manter o moral elevado e me animava. Foi “só” tortura
psicológica durante os dias que ficamos detidos. Muitos anos mais tarde
consegui cópias do “processo”, quando os arquivos do DOPs foram
liberados. Depois que passou, pudemos achar bem ridículo saber como
vivíamos sendo controlados... Mas houve um grande prejuízo financeiro
com tudo isso e fomos obrigados a vender a firma e passar as lojas.
Uma das filiais, a da Trav. Alberto Vítor, continua funcionando até
hoje. Penso que haver oposição é parte de qualquer regime democrático.
Embora não tivéssemos nenhum vínculo com grupos ou partidos
clandestinos de oposição, na realidade, nosso dia a dia era vivido com
a esperança de contribuir para o fim da ditadura. O projeto editorial
que começaria com O Estado e a revolução tinha claramente esse objetivo.
Mas sempre acreditamos na via pacífica para a (re)conquista do poder.
Quando para muitos ela ficou inviável e houve a busca da via armada,
o máximo que fazíamos eram dar pequenas ajudas de solidariedade
aos amigos que, correndo perigos enormes por uma causa generosa,
nos procuravam. Mas não seria a nossa opção política, embora
respeitemos e até admiremos muitos que a escolheram.
Muitos atribuem o sucesso de seus empreendimentos livreiros ao seu talento na lida
com pessoas. Diziam que você tinha um “feeling” especial para sugerir livros e
encaminhar leituras. O livreiro tem que ser um pouco psicólogo?

O livreiro e o editor são mediadores entre autores e leitores. É
importante ter esse tal “feeling” para perceber os interesses do leitor e
boa memória para lembrar do que existe ou pode ser colocado à
disposição do público. Mas além de tudo, tanto livreiros quanto editores
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têm que ter um projeto político para servir a causas de interesse público
em que acreditem e à sociedade, local, nacional ou global. Muitas vezes
esse projeto se realiza em cada relação humana que o livreiro estabelece
no espaço da livraria, tratando, de certa forma, alguma “doença” da
alma, despertando uma vocação leitora, com as indicações adequadas
às demandas intelectuais ou emocionais do leitor. Outras vezes, é fazendo
algo com um alcance mais abrangente. E no meio de tudo isso é
necessário ficar de olho no balanço das despesas e receitas, o que nunca
foi fácil para mim.
Permita-me insistir no tema: poderíamos falar de uma “psicologia do ofício de
livreiro”?

Creio que todas as atividades profissionais são formas de relação
com a sociedade, em geral, e com pessoas em particular. Assim, todas
exigem uma certa “psicologia”. Para o livreiro, o importante é encontrar
um espaço de atuação entre o desejo de intervenção, através do livro, e
o respeito à necessidade e aos interesses do leitor. Não ser passivo, pois
me parece fundamental haver uma ação política em seu trabalho, como
disse antes, mas também não pretender impor o que se pensa ser melhor
ao outro. Isso não é fácil, mas acho que muitas vezes consegui.
Do mesmo modo que existiriam perfis diferentes de clientes, existiriam perfis diversos
de livreiro. Alguns livreiros têm ênfase mais na visão empresarial (sem a qual um
empreendimento não medra); outros, mais no bibliológico (preocupado com o
conhecimento das obras vendidas) e outros, com ênfase no leitor, pensando ser esse
mais do que um mero cliente. Em seu entendimento, qual é a relação que o livreiro
tem (ou deveria ter) com o leitor?

Para começo de conversa, é importante o livreiro saber a
importância do seu ofício. Em faixa que ficava na parte de dentro da
Diálogo, escrevemos “Ler é abrir novos olhos”. Assim, acreditar que a
leitura transforma faz com que o livreiro possa se colocar numa posição
generosa, de doação, diante do leitor, através do livro. Mas é importante
lembrar que o cliente pode ser aquele que nos abre os olhos, por isso é
necessário saber escutar e aprender na relação com o leitor. O bom
livreiro, completo, seria o que tivesse as competências de bom
administrador, bom leitor e ser capaz de criar boas relações humanas
com seu público, através dos livros. Creio que hoje as relações
“tradicionais” entre livreiro e leitor têm muito mais chance de sobreviver
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nos sebos, embora haja algumas boas experiências em pequenas livrarias.
Mas o hegemônico hoje no mundo livreiro são as redes, com seus
terminais de computadores para informar o estoque, o preço e a
localização do livro na estante. Os atendentes não sabem nada ou quase
nada do que existe na livraria, sequer o título. Até porque hoje existe
uma forte explosão bibliográfica que tornou impossível acompanhar
o movimento sem a ajuda dos computadores. Existem livros demais,
como escreveu Gabriel Zaid, e isso é bom e ruim ao mesmo tempo.
Assisti a uma conferência no Real Gabinete Português de Leitura em que o
alentado conferencista em certo momento de sua fala propôs que o bom bibliotecário
não poderia gostar de ler, pois isso poderia comprometer sua práxis. O que você
pensa disso? O mesmo poderia ser dito do livreiro?

As práticas do livreiro e do bibliotecário, quando bons
profissionais, em grande parte, são parecidas. Talvez a diferença maior
é que o livreiro ganha quando consegue fazer um bom trabalho de
conquista de leitores ou de atendimento de suas demandas. Já o
bibliotecário não precisa, na sua prática, preocupar-se no que vai resultar
economicamente do seu trabalho com o leitor. Quanto a ser ou não
leitor o livreiro e o bibliotecário, acho que ambos precisam gostar de
livros e de ler, mas precisam também saber que seu papel no trabalho
é servir aos leitores e não a si mesmos como leitores, o que prejudicaria
a sua função, sem dúvida.
Uma pergunta inusitada: você se lembra do seu primeiro contato com o livro? Pergunto
pela lembrança mais remota que você teria do objeto livro.

Lembro de estar estudando na mesa da cozinha de nossa casa
em Portugal, onde vivi minha infância (Souto, Vila da Feira), junto com
meu irmão mais velho, Inácio, em livros escolares. Teria uns 7 ou 8
anos. A lembrança emocional que ficou foi minha alegria por achar que
poderia ter uma forma de afirmação diante de meu irmão, mais forte
que eu, no rendimento escolar. É uma coisa muito difusa, e não sei se
teve alguma motivação particular, mas creio que foi importante para
me levar a ter sempre uma dedicação aos estudos, que marcou minha
vida, como forma de afirmação pessoal. Isso e ainda a ideia de que os
livros substituem a falta do pai são elaborações posteriores, nas quais
acredito, como uma das explicações possíveis para minha relação, um
tanto obsessiva, com os livros. Mas, de forma consciente, meu encontro
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intencional com os livros se deu quando já era adolescente, fora da
escola, em feiras de livros na Praça Martim Afonso, em Niterói, quando
adquiri o Encontro marcado, de Fernando Sabino, lançado em 1956, que
foi uma leitura muito marcante em minha vida; dessa forma, lembro
também ter comprado o livro de Boris Pasternak, Doutor Jivago, que
não terminei de ler, apesar de ter insistido, por causa dos muitos
personagens de que não conseguia guardar os nomes russos. As feiras
de livros nas praças até hoje exercem um fascínio em mim.
A pergunta chega repentinamente e soa propositalmente “nonsense”. Diria que ela
quer, mesmo, causar estranhamento. Perguntar a um livreiro (que fez do livro sua
vida) sobre a primeira vez que ele teria visto um livro pretende provocar um olhar
renovado sobre esse objeto. Pois, com o tempo, para muitos profissionais o livro se
tornaria coisa ordinária. Ocorreu isso com você, ou mesmo com toda sua experiência
ainda é possível se entusiasmar com o livro?

Sua pergunta se dirige hoje a um ex-livreiro, que fez do mundo
do livro um objeto de estudo acadêmico, incluindo aí a sua própria
experiência. Mas o encanto, desde os livros escolares até hoje, se mantém,
talvez ainda com um entusiasmo juvenil quando encontro um livro
raro que procuro ou um lançamento que tem interesse para minhas
pesquisas. Sou um comprador voraz, mais que leitor, infelizmente, pois
o tempo é cada vez mais escasso em relação às demandas que temos,
na vida acadêmica, que vão muito além das leituras.
Parece que a história dos livros é afim à história de certos afetos. Teria sido algum
desses que o conduziu à carreira de livreiro?

Você me lembra muito meu professor de português no Liceu
Nilo Peçanha, Luís Magalhães, um intelectual que criou em Niterói o
jornal Letras fluminenses, infelizmente desaparecidos, ambos. Ele era muito
rigoroso, mas estimulava os alunos à leitura e à pesquisa, inclusive através
de prêmios, singelos. Guardo ainda um pequeno quadro que recebi.
Creio que o falecido professor, que me apresentou a Livraria Ideal e
Silvestre Mônaco,82 do qual era amigo, foi um marco positivo na minha
relação com os livros e a leitura. Entretanto, a motivação definitiva
para ser livreiro nasceu quando frequentava a Biblioteca Pública Estadual,

82 Veja a este respeito a entrevista de Carlos Mônaco, neste volume.
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de Niterói, na época de estudante do curso Científico, no Liceu Nilo
Peçanha, e me imaginava trabalhando num lugar onde pudesse ter acesso
aos livros que quisesse ler. Quando já era bancário e trabalhei um tempo
na cidade de Nova Friburgo-RJ, como gerente da agência do Banco de
Cordeiro, minha relação com os jovens intelectuais e artistas de lá, que
frequentavam como eu o centro de artes, me fez começar a pensar em
criar uma livraria lá, onde só havia papelarias que vendiam livros. Esse
sonho não foi adiante porque logo fui transferido para o Rio de Janeiro.
Aí, também como gerente da agência do banco, conheci Victor Alegria,
que era dono da Encontro, com sedes no RJ e em Brasília. Logo nos
associamos para criar a Encontro em Niterói. Victor, que tinha trabalhado
em livraria no Porto (Portugal), foi uma figura relevante no início de
minha trajetória de livreiro.
Em sua avaliação, qual o peso que o gosto por livros ou, ainda, o amor pelos livros
teria na formação de um livreiro?

Não são todos os livreiros que têm amor pelos livros e talvez esse
seja um dos diferenciais na profissão. Alguns se tornam livreiros por
necessidade. Conseguem um emprego numa livraria e vão aprendendo
o ofício, às vezes, a duras penas. Uns acabam descobrindo a importância
cultural da atividade mediadora do livreiro, outros veem a profissão
apenas como uma das formas possíveis de se manter na vida ou mesmo
fazer fortuna. Podem inclusive ter sucesso, pois a atividade comercial da
livraria tem bases semelhantes a qualquer outra e um bom comerciante
pode ser bem sucedido em qualquer ramo. Ainda mais agora que as
livrarias se transformaram em terminais de venda das editoras, das quais
são, principalmente, vitrines e depósitos, isso é possível. Vemos donos de
livrarias, gerentes e atendentes que são apenas repassadores dos produtos
editoriais. Por isso, hoje, o comércio eletrônico de livros cresce
vertiginosamente em detrimento das compras em livrarias, que, em
grande parte, perderam sua “alma”.
E quais seriam os demais ingredientes na formação de um livreiro? Essa pergunta
pode ser formulada categoricamente assim: como se forma um livreiro?

Penso que qualquer atividade profissional, quer seja de livreiro,
professor, médico, engenheiro ou pesquisador precisa ser movida pela
paixão de estar e ser no mundo. Mas isso não basta: é preciso conhecer
as técnicas da profissão onde se queira atuar. Para isso, uma formação
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universitária pode ajudar o livreiro ou editor como base para seu
desenvolvimento na especialidade onde deseje se estabelecer. Mas isso
pode ser substituído por cursos técnicos que, embora não existam no
nível desejável, podem ser encontrados.
A experiência e conhecimento seriam então igualmente importantes.

A profissão de livreiro, nesse aspecto de formação, não difere
das demais. Paixão e conhecimento são ingredientes fundamentais do
sucesso.
Quando usei o termo entusiasmo anteriormente, pensei nele em seu sentido literal,
e ele significa: um “estar cheio de Deus”. Não por acaso, o saber dos livros e o valor
que se dá a eles por muito tempo trafegou na ordem do sagrado. É isso que contatamos
desde o século XII com o Didascálicon83 do Hugo de São Vítor e no XIV, com
o Philobiblion84 de Richard de Bury. Nesse momento, a cultura dos homens de
livros se confundia com a cultura erudita (também com a eclesiástica, não em jogo
aqui). Daí minha pergunta: todo livreiro precisa ser um erudito?

A religião cristã tem sua base no livro e na escrita. Só assim ela
pôde se universalizar, através do chamado Livro dos Livros, a Bíblia.
Quando foi inventada a tipografia por Gutenberg, no século XV,
começou a desenvolver-se a cultura moderna, que tem seus fundamentos
na cultura letrada e na expansão de suas práticas, possibilitadas pela
multiplicação mecânica dos textos em livros. O amor ao livro vem de
muito antes e teve seu primeiro tratado no Philobiblon, que é de 1344. A
primeira edição em português dessa obra tem a tradução do poeta e
jornalista niteroiense, radicado em S. Paulo, Marcello Rollemberg, e foi
publicada pela Ateliê, em 2004 (foi dedicada a mim, o que me encheu
de alegria). Marcello, como você, é da “geração Pasárgada”! O caráter
sagrado do livro entretanto foi sendo substituído pelo seu papel
emancipador atribuído pelos filósofos iluministas, desde Kant. O livro
e a leitura passaram, especialmente, a partir do século XVIII a carregar
o fardo de levar as luzes onde haveria as trevas da ignorância. Os sistemas
públicos de ensino tiveram como fundamento a leitura e a formação

83 SÃO VÍTOR, Hugo de. Didascálicon – Da arte de ler. Trad. Antonio Marchionni. Petrópolis:
Vozes, 2001.
84 BURY, Richard de. Philobiblion. Trad. Marcello Rollemberg. São Paulo: Ateliê, 2004.
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de bibliotecas em todas as casas, com os manuais escolares, onde muitas
vezes eram as crianças alfabetizadas as portadoras dos ideais burgueses
para dentro das famílias e das comunidades tradicionais. Conhecer o
lugar do livro na cultura mobiliza muitos para o ofício de livreiro, inclu-
sive eruditos. George Orwell, Herman Hesse, João Lúcio de Azevedo,
Ana Maria Machado, Monteiro Lobato foram livreiros e editores, mas
são exceções. Os ofícios de livreiro e editor exigem um pragmatismo
que se distancia da erudição, embora se beneficie de suas luzes.
O interesse pelos livros conduziu você insensivelmente da livraria à universidade. A
história dos livros e da cultura letrada em geral é pauta de suas pesquisas. Quais são
os temas que você aborda atualmente em sua carreira de docente pesquisador?

Quando minha carreira de livreiro começou, em 1966, eu já era
estudante de Economia da UFF. Vivíamos um tempo em que Celso
Furtado, criador da SUDENE,85 era uma referência para quem pretendia
transformar o mundo. Outras referências eram Maria da Conceição
Tavares, uma economista portuguesa radicada no Brasil, e Carlos Lessa,
todos empenhados na promoção do desenvolvimento econômico e
social, e não do sistema financeiro internacional, que é hoje hegemônico
na área, com as consequências funestas que conhecemos e vivemos no
dia a dia em nosso país. Em 1969, em decorrência do segundo golpe
militar e o endurecimento da ditadura, houve um desmantelamento da
Faculdade de Economia, que se afinava com esse pensamento
estruturalista da CEPAL, e eu desisti do curso. Fui fazer História. Mas,
como acima disse, a paixão pelo livro foi mais forte. Interessei-me pela
História do Livro, e com o estímulo do antigo professor Álvaro Sobral
Barcellos, do IACS, iniciei minha carreira como docente universitário na
UFF, em 1985, e, com o fechamento da Pasárgada, em 1986, encerrei
minha carreira de livreiro. Desde então dediquei-me à História da
Comunicação, mas com um foco na Cultura Letrada, no Livro e na
Leitura, como objeto de pesquisa. Mais especificamente tenho me dedicado
à história editorial e livreira no Brasil, no âmbito da história cultural.

85 SUDENE: Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, autarquia especial,
administrativa e financeiramente autônoma, integrante do Sistema de Planejamento e de
Orçamento Federal, criada pela Lei Complementar nº 125, de 03/01/2007, vinculada ao
Ministério da Integração Nacional.
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Conte-nos um pouco de seu contato com a Intercom.
A Intercom é uma associação de pesquisadores de Comunicação,

criada em 1977, tendo à frente o prof. José Marques de Melo, da USP. É
a maior entidade de pesquisadores da área na América Latina, realizando
congressos anuais em diferentes cidades do país, desde sua fundação,
com a participação de cerca de 4.500 professores, estudantes e
pesquisadores, em cada Congresso. O prof. José Marques foi meu
orientador de mestrado e naturalmente me estimulou a ingressar na In-
tercom, o que fiz no início dos anos 1990. De 1996 a 2000 coordenei o
Grupo de Trabalho Produção Editorial, Livro e Leitura, que havia sido criado
em 1994 e precisava ser consolidado. Em 2001 fui eleito diretor Científico
para o exercício de 2002-2005, na chapa liderada por Sonia Virgínia
Moreira. Foi o período em que a entidade foi totalmente informatizada,
inclusive a realização dos Congressos, com grandes avanços em vários
aspectos de sua organização. Em 2006 assumi a coordenação do Núcleo
de Pesquisa Produção Editorial, produto do GT que coordenei anteriormente
e, em 2008, terminei minha gestão à frente do Núcleo. Fiz parte do
Conselho Editorial da Intercom – Revista Brasileira de Ciências da Comunicação,
editada pela Intercom, e fui seu coeditor em 2004-2005. Integro também
o conselho editorial de outras revistas da área, de diferentes universidades
brasileiras.
Em seu mestrado você escreveu uma dissertação que depois foi publicada pela EdUFF
com o título de Livraria Ideal – Do cordel à bibliofilia. Qual sua motivação
para tratar esse tema? Adianto que conheço o livro, mas insisto em indagar por
aquele “insight” que teria originado a pesquisa.

Escrever a história de Silvestre Mônaco foi possível, em boa
parte, graças à generosidade da família, especialmente de seu filho Carlos,
sucessor na direção da Livraria Ideal, grande livreiro e meu particular
amigo. Isto porque é de suma importância termos acesso a fontes
primárias para realizar qualquer pesquisa inédita e eles me facilitaram
esse acesso. Além disso, vários dos personagens que haviam conhecido
Silvestre estavam vivos e poderiam dar depoimentos para a realização
do trabalho. Resolvida essa questão pragmática da pesquisa, o trabalho
se pôde desenvolver e me permitiu falar de temas que me são muito
caros: uma história cultural de Niterói, a imigração, o desenraizamento
e reenraizamento, a redenção através do livro, a história do livro no
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Brasil, em confronto com o desenvolvimento dos chamados meios de
comunicação de massa e, muito especialmente, do que entendo seja ou
deva ser uma livraria.
Esse livro permite que conheçamos um pouco das suas leituras e influências intelectuais.
Em sua bibliografia encontramos Antônio Cândido, Boris Fausto, Marshall McLuhan
e autores da Escola de Frankfurt como Walter Benjamin e Theodor W. Adorno.
Especialmente falando desses dois últimos, como a teoria crítica dessa Escola contribuiria
para sua compreensão da cultura letrada?

Dos brasileiros, Antonio Candido foi o precursor da
compreensão do desenvolvimento da cultura letrada em confronto
com o desenvolvimento dos outros meios de comunicação, o rádio e
a televisão, e dos fundamentos na oralidade que tem a cultura brasileira.
Ele é uma fonte indispensável para qualquer reflexão sobre livro e
leitura (além da história social da literatura, claro), em nosso país. Walter
Benjamin, muito mais que Adorno, faz o mesmo numa perspectiva
mais ampla. Além disso, Benjamin, com seu marxismo singular, permite
que nos inspiremos nele para fazer, através de uma micro-história, um
painel de uma época, com os fios que ligam o indivíduo ao seu contexto
histórico, e penso que foi isso que fiz com a história de Silvestre Mônaco.
Além de tudo, Benjamin foi um bibliófilo aberto à compreensão do
desenvolvimento dos então novos meios de Comunicação, sem os
preconceitos de Adorno, o que faz muito mais atuais seus trabalhos do
que os de Adorno, que, apesar de brilhantes, são em grande parte
“datados”. Mas não posso esquecer do sociólogo da literatura, Robert
Escarpit, que foi minha primeira “iluminação” de que o trabalho do
livreiro e do editor poderiam e deveriam ser objeto de pesquisa para
melhor se conhecer a história da cultura.
Durante o polêmico período em que foi secretário de cultura de Niterói, você esteve à
frente da organização das Obras reunidas do Luís Antônio Pimentel, em 2004.
Como foi a experiência?

Fui secretário municipal de cultura de 1989 a 1990. A ideia da
organização das Obras reunidas86 de Luís Antônio Pimentel nasceu de
uma solicitação que me fez em 2003 o então secretário de cultura,

86 Cf: Bibliografia ao fim desta entrevista.



186 Roberto Kahlmeyer-Mertens

Marcos Gomes, uma pessoa por quem tenho grande apreço e estima,
e que pediu contribuições que pudessem fortalecer a vida literária da
cidade. Dentre as apresentadas, esta ideia foi aceita e fiz o projeto, que
foi aprovado com pequenas alterações que reduziam um pouco sua
abrangência para adequar os custos às verbas disponíveis. Formei uma
pequena equipe e trabalhamos durante mais de um ano fazendo
pesquisas que resultaram na reedição de todos os livros até então
publicados (alguns esgotados há décadas) e na criação de algumas no-
vas obras resultantes de reunião de textos publicados em jornais ou
inéditos, como a Enciclopédia de Niterói e Crônicas do rádio nos tempos áureos
da Mayrink Veiga, enfeixados nos três volumes publicados pela Niterói
Livros, em 2004, e dos quais o Crônicas já se encontra esgotado.
Não se torna mais difícil organizar as obras reunidas de um autor vivo e producente
como Pimentel?

O projeto inicial apresentado à Secretaria de Cultura tinha sete
volumes, onde se poderia organizar toda a produção existente, publicada
e inédita, de Luís Antônio Pimentel. Ao fim, o possível foi concretizado,
incluindo o mais importante de sua obra. O que ficou de fora e estava
disperso deveria já estar em rede, o que irá ainda ser feito. Entretanto,
para nossa grande alegria, Pimentel é um autor em pleno processo
criativo e já teve mais um livro publicado até agora. E haverá outros,
com certeza. O que me parece relevante é que a publicação de suas
Obras reunidas chamou a atenção para a grandeza de sua obra, até então
pouco conhecida, especialmente fora de Niterói. Os estudos inéditos,
incluídos em cada volume, resultantes de solicitações que fizemos a
pesquisadores da área da literatura, da arte, de história e de comunicação,
analisaram a sua obra, dando-lhe um novo status na literatura brasileira,
e que já motivaram outros estudos, bons estudos, como o seu Verdade-
metafísica-poesia,87 e uma nova reedição dos Contos do velho Nipon.88

Muitos são os autores que mereceriam a atenção que você dedicou ao Pimentel. Qual
outro personagem da cena intelectual brasileira mereceria um projeto de obras reunidas
como os que você organizou?

87 KAHLMEYER-MERTENS. R. S. Verdade-metafísica-poesia – Um ensaio de filosofia a
partir dos haicais de Luís Antônio Pimentel. Niterói: Nitpress, 2007.
88 PIMENTEL, Luís Antônio. Contos do velho Nipon. 2ª.ed. Niterói: Nitpress, 2008.
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Como não sou estudioso de literatura e sim de comunicação e
cultura, vejo que há um elo que liga a Livraria Ideal e a organização das
obras reunidas de Pimentel, escritos como o prefácio do livro de Cesar
de Araújo, Um sol maior que o sol, editado pela Thesaurus, de Brasília, do
meu antigo sócio na Encontro, Victor Alegria, e mesmo um pequeno
texto que fiz para o catálogo-convite da última exposição do querido
artista Miguel Coelho: todos os trabalhos são contribuições para a história
cultural de Niterói. Esse é um dos eixos de meu trabalho de pesquisador.
O outro é a história editorial brasileira. Nesta área tenho trabalhado
também as relações luso-brasileiras. Tenho um projeto em
desenvolvimento que estuda três personagens que ligam Brasil e Portugal
através de suas atuações no campo editorial: Frei José Mariano da
Conceição Velloso, um naturalista mineiro que foi editor em Portugal, no
final do século XVIII e início do XIX, especialmente quando dirigiu a
Casa Literária Arco do Cego, criada por ele a pedido do ministro D. Rodrigo
de Sousa Coutinho, cujas atividades estavam voltadas especialmente para
a América portuguesa; outro personagem é o minhoto Francisco Alves
de Oliveira, que  veio para o Brasil com 15 anos e acabou criando a
primeira grande editora brasileira, a Francisco Alves, especialmente no
período entre 1870-1920. Faleceu em 1917, deixando seus bens para a
Academia Brasileira de Letras, inclusive a editora que é atualmente a mais
antiga em funcionamento no país; e o escritor português Carlos Malheiro
Dias, que viveu anos exilado no Brasil, autor de A mulata, tido por Wil-
son Martins como o maior romance do naturalismo brasileiro, fundador
da revista O Cruzeiro, posteriormente adquirida por Assis Chateaubriand,
e que foi o editor de uma monumental obra, A história da colonização
portuguesa no Brasil, lançada na década de 1920, comemorando o centenário
da Independência brasileira. Assim, meus desafios atuais são publicar as
biografias destes três personagens, centradas em seus trabalhos
desenvolvidos na área de história editorial brasileira, no âmbito das relações
culturais luso-brasileiras. Mas sonho com muito mais que o tempo,
engenho e arte me permitirão fazer, inclusive no âmbito da história cul-
tural de Niterói.
Sua lida com os livros e indiretamente com a cultura, inclusive a erudita, acabou
rendendo a você o título de Intelectual do Ano em 2007, sendo precedido por
outro homem de livros, o Carlos Mônaco.  Em sua percepção, quais são os pontos de
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conexão entre o ofício de livreiro e a atividade intelectual como a que você vem
exercendo?

Minha aproximação com a vida intelectual e acadêmica começou
quando ingressei na UFF em 1965 como estudante de economia. Depois
fui livreiro e editor por cerca de 21 anos. Isso fortaleceu meu interesse
pelo campo da cultura letrada. Quando ingressei na UFF como pro-
fessor passei a dedicar-me à vida acadêmica, tendo como objeto as
relações entre Comunicação e Cultura. Continuei a ser um “homem
do livro”, mas de um outro lugar. São agora outros 23 anos de vida
acadêmica, na qual fiz o mestrado e o doutorado em Comunicação e
Cultura na USP, fui eleito diretor científico na maior entidade de
pesquisadores da área, publiquei livros e artigos em diferentes revistas
do Brasil e de Portugal, sou professor do Programa de Pós-graduação
em Comunicação e pesquisador e consultor ad hoc do CNPq. Sinto-me
feliz de ter conseguido ter uma trajetória reconhecida como livreiro e
agora estou contente com minha trajetória como professor universitário
e pesquisador, pois consegui alcançar nela objetivos superiores. Poderia
pensar que o título Intelectual do Ano está ligado ao reconhecimento
dessas duas trajetórias bem sucedidas em seus frutos, mas sei que, acima
de tudo, essa honraria está vinculada ao carinho e amizade por mim
das pessoas responsáveis por sua concessão, o Grupo Mônaco de Cultura.
E o que você entende por intelectual?

A ideia de intelectual está associada à presunção de que a cultura
letrada é superior e pode apontar os caminhos para o desenvolvimento
da sociedade e do crescimento humano. Algo que Kant defende em
seu texto Resposta à pergunta: o que é o esclarecimento?.89 Os filósofos iluministas
tiveram um papel muito importante na derrubada do Antigo Regime e
na criação da democracia moderna. A ideia de associar a leitura à
cidadania vem daí. Hoje esse “mito do livro”, conforme aponta Michel
Certeau, já está em xeque, como a própria cultura letrada e mesmo a
ideia do “intelectual” que saberia indicar aos outros o que é o melhor.
Assim, entendo por intelectual, nesse contexto de crise, aquele que coloca

89 KANT, Immanuel. Resposta à pergunta: o que é o esclarecimento? In: A paz perpétua e
outros opúsculos. Trad. Artur Mourão. Lisboa: Edições 70, 1988. p. 11-20.
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seus talentos e sua energia a serviço da sociedade e do outro, de forma
generosa, solidária e humilde, tendo consciência que a sabedoria pode
estar em qualquer tipo de cultura, não necessariamente na letrada.
Quais são seus futuros projetos?

Ler, pesquisar, dar aulas, escrever e publicar para fazer retornar
à sociedade o que recebo dela e, assim, realizar os projetos em
andamento e o que mais vier, sempre pensando no que isso possa
contribuir para criar uma sociedade mais justa, solidária e fraterna em
nosso país, combatendo a ignominiosa desigualdade social, o abandono
generalizado da ética na vida pública e, muitas vezes, também na vida
pessoal e familiar, a falta de consciência dos governantes para a
necessidade de proteger a vida e o meio ambiente em nosso planeta.
Mesmo sabendo que tudo isso será apenas uma gota d’água no oceano,
estarei contente. Sei, como escreveu Geir Campos, no seu “Marear”:
“onde termina/se acaso termina/ou principia/se é que principia/este oceano/todo
de energia/universal/do qual eu não/serei senão/um grão/do sal”, mas isso não
tira de nós a responsabilidade de dar um sentido solidário à nossa
fugaz existência.

Principais obras:
Livraria Ideal: do cordel à bibliofilia. Niterói: EdUFF; Edições Pasárgada, 1999.
Obras reunidas de Luís Antônio Pimentel - Prosa e poesia reunidas – Vol. 2. (Org.)
Niterói: Niterói Livros - Fundação de Arte de Niterói, 2004. (Em co-organização
com Sônia Ninomiya et al).
Obras reunidas de Luís Antônio Pimentel - Enciclopédia de Niterói – Vol.3. (Org.)
Niterói: Niterói Livros - Fundação de Arte de Niterói, 2004. (Em co-organização
com Luís Antônio Pimentel et al).
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“Não podemos mentir, ser falsos, quando
escrevemos. Mesmo na ficção plena, num conto
ou em um romance, há elementos fortes de
subjetividade. Não somos completa e
absolutamente criativos e fictícios no sentido de
criar mundos e personagens que não conhecemos
ou nunca vimos. Podemos, sim adaptá-los às
necessidades ficcionais ou estilísticas. Mas isso é na
ficção. Na poesia, esgarçamos mais nossa alma, nos
expomos mais.”

Marcello Chami Rollemberg nasceu em Niterói em 1961. É jornalista, escritor,
crítico literário e tradutor. Atuou em algumas das principais publicações do País,
como O Globo, Veja, Isto É e Jornal do Brasil – neste, foi ganhador do
Prêmio Esso por melhor reportagem em equipe no ano de 1987. Professor Universitário,
é também diretor de redação do Jornal da USP há 14 anos. Autor e organizador
de diversas publicações, Rollemberg – já tendo morado na Inglaterra e em Portugal
–, também assina dezenas de importantes traduções para a língua portuguesa.
Atualmente colabora como crítico para jornais como O Globo, O Estado de
São Paulo e para a Revista Cult. Na conversa, o autor fala sobre sua formação,
a interface entre a literatura, o jornalismo e a intervenção intelectual, além de seu
gosto pelos livros.

***

Marcello Rollemberg
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Nascido em Niterói, sabe-se de sua participação desde muito cedo nos movimentos
literários desta cidade, além de outras do estado do Rio de Janeiro. Esse convívio teria
influenciado a sua opção pelo jornalismo?

Acho que, na verdade, as duas coisas se autoinfluenciaram. Não me
lembro de ter desejado outra profissão que não fosse o jornalismo. Na
época de colégio, no São Vicente de Paulo, em Niterói, já fazia jornais escolares.
E sempre gostei muito de ler e escrever, com uma curiosidade imensa
sobre os assuntos mais diversos, como literatura, história, sociologia,
filosofia... Nessa trajetória, contei muito com o apoio em casa, de meus
pais, e de uma pessoa muito querida, a também jornalista Aparecida
Rollemberg, primeira mulher de meu irmão. Talvez eu tenha sido um
pouco precoce: aos 19 anos, publiquei meu primeiro livro de poesia, Ao pé
do ouvido,90 e comecei a trabalhar com jornalismo, em jornais de bairro
niteroienses, como Lig e Sete dias, o que foi uma escola profissional
importantíssima para mim. Só dois anos mais tarde, em 1982, entrei no
curso de Jornalismo, na PUC/RJ. E quando eu pensava em jornalismo – e
penso até hoje – sempre quis escrever, trabalhar com jornalismo impresso.
TV e rádio nunca me chamaram a atenção.  Era, e ainda é, uma forma de
depurar o estilo, lidar cada vez melhor com as palavras, aprender a domá-
las. E saber contar bem uma história. Isso, claro, acabou se refletindo tanto
na minha escrita jornalística quanto no meu trabalho literário, que caminham
paralelos mas não devem se confundir.
Na mesma cidade, você, com outros escritores, comungou da ideia da Associação
Niteroiense de Escritores – ANE. Qual foi sua participação no processo de
criação dessa entidade?

Eu sou membro-fundador da ANE. Mesmo jovem, na casa
dos 19, 20 anos de idade... pode-se dizer que tive uma participação
importante. Pelo menos no desejo de sacudir a cena cultural e literária
de Niterói, que parecia muito modorrenta, muito sem brilho. Foi
esse desejo que reuniu jovens autores como eu a escritores mais
experientes, como os queridos Luís Antônio Pimentel e Wanderlino
Teixeira Leite Netto, verdadeiros mestres para mim. Foi uma troca
de experiências e anseios muito importante e aprendi muito com eles.
Nossa vontade era fazer de Niterói um polo cultural sério, longe da

90 Cf: Bibliografia ao fim desta entrevista.
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sombra do Rio de Janeiro. Talvez fosse um desejo muito ousado na
época – começo dos anos 80 –, mas o levamos adiante, fazendo
muitas reuniões, saraus de poesia, encontros literários e, de fato,
mexendo com o cenário cultural da cidade na época. E é muito bom
saber que aquela ação meio quixotesca de mais de duas décadas atrás
deu resultados.
Tendo nascido em Niterói e vivido bastante tempo no Rio de Janeiro, o que te levou
a morar e trabalhar em São Paulo?

Foi uma oportunidade profissional. Em 1988 – portanto, há
exatas duas décadas –, eu era repórter no Jornal do Brasil, uma das
minhas maiores escolas profissionais, onde pude trabalhar com nomes
como Zuenir Ventura, Marcos Sá Correa e Vilas Boas Correa. Já havia
trabalhado por três anos em O Globo. Então, comecei a desejar outros
voos para minha carreira profissional. E São Paulo, pelo mercado de
trabalho mais amplo e pela riquíssima vida cultural, sempre me tentou
muito. Foi aí que aconteceu uma coincidência feliz: durante férias na
capital paulista – aonde eu ia anualmente, para visitar amigos escritores
e me enfronhar em livrarias e sebos – fui convidado para trabalhar na
redação da revista Veja. A proposta era extremamente vantajosa, em
todos os aspectos. E aceitei, claro! Minha ideia inicial era ficar uns dois
ou três anos em São Paulo e depois voltar para o Rio de Janeiro, para
Niterói. Não foi possível. Depois de três anos, saí da Veja, fui morar
alguns meses em Lisboa, mas meu porto já era São Paulo, onde havia
me casado de novo, onde meus filhos haviam nascido e onde, de fato,
minha carreira profissional “deslanchou”. Então, aqueles dois anos que
eu tinha em mente viraram vinte. Mas meu olhar continua voltado para
o litoral, para Itapuca.91

Não só Niterói e São Paulo estão em seu itinerário. Londres parece ser um lugar
ligado a sua formação intelectual e afetiva. Afinal, ela já foi tema de duas publicações
suas: Uma ponte para Londres e Retratos Londrinos... 92

Londres, para mim, é uma cidade mágica, uma relação que talvez
extrapole qualquer relação cartesiana ou racional. Fui morar lá em 1984

91 Confira a nota sobre este ponto turístico de Niterói na entrevista de Luís Antônio Pimentel.
92 Cf: Bibliografia ao fim desta entrevista.
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e passei quase um ano estudando inicialmente inglês e, depois, literatura
inglesa. É daí que vem um gosto e uma especialização, referente a autores
de língua inglesa da época vitoriana, principalmente Oscar Wilde e
Charles Dickens.

Mas vamos aos poucos. Depois desse período em Londres –
essencial na minha formação intelectual e pessoal – voltei outras vezes
à Cidade. E sempre me senti absolutamente em casa lá. É uma relação
apaixonada, sem dúvida. E o livro Uma ponte para Londres começou a
ganhar cada vez mais forma dentro dessa paixão. Ele foi crescendo, se
impondo, querendo ser publicado. Afinal, eu tenho uma biblioteca de
mais de 250 livros sobre Londres, história da Inglaterra e literatura
inglesa. E o livro é, de certa forma, um apanhado histórico-sentimental
de minha relação com Londres. São crônicas sobre a cidade, histórias
pitorescas e minha visão, muito particular, do que a cidade representa e
no que ela me atrai. Lancei-o em 2005, pela Editora Record. Já o
Retratos londrinos, também publicado pela Record, é outra coisa, é a
minha experiência como jornalista, escritor e tradutor. São crônicas
jornalísticas que eu traduzi e selecionei de Charles Dickens, um dos
meus autores favoritos – dentro daquele meu prazer de trabalhar
com literatura vitoriana. E, felizmente, o livro foi muito bem aceito e
chegou a ser indicado para concorrer ao Prêmio Jabuti de melhor
tradução. Assim como outro livro traduzido e organizado por mim
também o foi: Sempre seu, Oscar, uma biografia epistolar de Oscar
Wilde, publicada pela Iluminuras em 2001. Mas o meu grande prazer
não é concorrer ou ganhar prêmios, por mais que isso seja muito
bom e nos encha de orgulho. O que eu realmente gosto, o que me dá
um imenso prazer pessoal e intelectual é escrever e poder traduzir e
publicar textos que não eram conhecidos pelo público leitor brasileiro.
É poder colaborar, de alguma forma, com o crescimento intelectual
do País, tentar inocular o vírus da leitura, do amor pelos livros. Aquilo
que o grande bibliófilo José Mindlin chamava de “loucura mansa”.
A dualidade jornalismo-literatura é comum em muitos profissionais que marcaram
a história da imprensa escrita no Brasil. Lembro, assim de cabeça, do Otto Lara
Resende, do Paulo Francis e do inesquecível Nélson Rodrigues. Este último, em início
de carreira, chegou a ter matérias vedadas nas redações pelos seus textos soarem
muito próximos à literatura. A literatura tem peso em seu jornalismo?
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Teríamos, ainda, Clarice Lispector e Joel Silveira, por exemplo.
E, bem antes desses citados, Eça de Queiroz e Machado de Assis, é
sempre bom lembrarmos, apesar de esses dois ícones da literatura em
língua portuguesa estarem em um patamar muito acima de nós, mortais.
Sim! É, de fato, uma falta deixar de falar desses, bem lembrado, bem lembrado...
mas nem precisaríamos ir tão longe assim para lembrar ainda de Cecília Meireles,
Carlos Heitor Cony e Luís Antônio Pimentel.

Decerto. A literatura sempre terá peso no trabalho de todos
aqueles que lidam com a palavra, profissionalmente ou não. Seja no
jornalismo, na crítica, na criação literária, as referências e a influência da
literatura são enormes. Pode ser uma palavra ou uma citação, uma
experiência vivida ou relatada, um livro marcante, sempre haverá essa
influência. Não podemos, claro, confundir jornalismo com literatura,
já que são coisas e estilos distintos. Mas acredito, sim, que um lado
pode se alimentar do outro sem perda de linguagem. Afinal, jornalismo
e literatura bebem da mesma fonte, que é o lidar bem com as palavras
e saber contar bem uma história.
Entre as suas atividades de literato está a de escritor, crítico e de poeta. Um de seus
livros de poesias se chama Encontros necessários. O título é provocativo. Instiga-
nos a perguntar se o encontro com a poesia foi imprescindível em sua vida de homem
de letras.

Com certeza foi e continua sendo. Foi o meu primeiro contato
mais profundo e autoral com a literatura. E que se reflete no meu
trabalho profissional, na minha vida literária, na minha vida, ponto.
Lembro-me que, ao começar em O Globo, no início dos anos 80, meu
chefe de reportagem da época me disse: “ – jornalismo não é poesia”.
Ele estava certo, por um lado. Mas temos, sim, como inocular uma
certa dose de poesia em nossos textos jornalísticos, quando nos é
permitido e quando a situação é favorável... Determinados jornalistas
escrevem com um viés poético, sem necessariamente abrir mão do
texto jornalístico para a poesia plena. São nuances às quais devemos
nos manter atentos. Uma bela foto, publicada em um jornal ou em
uma revista, pode ser poética, pode ser poesia. Uma bela matéria,
também. E ler poesia nos enleva, nos embala. Eu preciso ler poesia
todo o tempo. Há dois poemas dos quais não abro mão e tenho que
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ler pelo menos uma vez por semana: Tabacaria, de Fernando Pessoa, e
“The Lovesong of J. F. Prufock”, de T. S. Eliot. São arrebatadores e
fascinantes, como estilo, como linguagem e como história a ser contada.
São poemas longos, de tirar o fôlego. E se for feita uma análise bem
cuidadosa em minha epiderme, se descobrirá que, por baixo da pele
do jornalista, continua existindo a pele do poeta. O poeta em mim,
hoje, se manifesta de formas mais sutis e menos, digamos, “explícitas”.
Mas continua vivo e atuante.
Encontros necessários é um belo título. Arrisco dizer que ao lado do Dispersa
demanda, do Luiz Costa Lima e do Cios & entressafras, do Wanderlino
Teixeira Leite Netto, o seu está entre os três melhores que conheço.

Muito obrigado. É um livro pelo qual tenho um imenso carinho e
até hoje recebo comentários por e-mail ou carta de leitores que o têm
como livro de cabeceira, gente de lugares distantes, pessoas de quem
nunca ouvi falar. É muito curiosa a trajetória que um livro percorre depois
que sai de nosso controle, que é publicado.
Sem dúvida! Há um poema neste seu livro, que diz assim:

“Somos seres náuticos, de um mar oceano que há muito secou.
A rosa dos ventos cravou o nosso caminho.
A bússola marcou o teu Norte no meu e enlouqueceu o magneto.
Cruzamos além da borda do mapa e
não encontramos nenhum monstro marinho.
Apenas nós mesmos.”

Teríamos aí o Marcello Rollemberg por ele próprio?
Com certeza. Toda obra literária tem um quê de autobiográfico.

A poesia talvez seja onde nos expomos mais. E Encontros é uma
superexposição, com certeza. Da qual gosto muito.
Esta pergunta pretende saber do seu grau de envolvimento subjetivo quando cria
poesia.

É total. Neruda escreveu certa vez: “Dios me libre de mentir
cuando estoy cantando”.
Nossa! Isso é de fato grande! Tem a gravidade de um Homero ou de um
Virgílio!
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Tem, sim, e ele estava certíssimo, é claro. Não podemos mentir,
ser falsos, quando escrevemos. Mesmo na ficção plena, num conto ou
em um romance, há elementos fortes de subjetividade. Não somos
completa e absolutamente criativos e fictícios no sentido de criar mundos
e personagens que não conhecemos ou nunca vimos. Podemos, sim,
adaptá-los às necessidades ficcionais ou estilísticas. Mas isso é na ficção.
Na poesia, esgarçamos mais nossa alma, nos expomos mais. Sou eu
cantando por inteiro, por mais que as vozes pareçam se confundir ou
mudar de tom.  É inspiração, mas é, principalmente, vida. Sempre.
Ocorre diferente com o jornalismo e com outras atividades como a tradução e a
crítica?

Certamente. Jornalismo e tradução podem requerer estilo, com
certeza, mas são principalmente técnica. Há a necessidade de
sensibilidade, de observação, mas há limites técnicos que não permitem
a subjetividade. Já na crítica, poderia dizer que é uma “subjetividade
objetiva”. Explico: sou eu criticando, é claro, sou eu analisando um
livro. Mas essa análise não pode ser tão subjetiva que afaste o leitor da
compreensão do que eu realmente quero falar e, principalmente, do
que ele, leitor, quer ouvir ou saber. E devemos respeitar determinados
cânones da crítica, determinados estilos e nuances. Não é exclusivamente
minha opinião pessoal que vale na crítica, mas é a opinião do crítico
baseada em determinados parâmetros. Critico livros que jamais
compraria, por gosto pessoal. Mas na hora da crítica, essa minha posição
pessoal não vale, e devo analisar o trabalho com a seriedade e com os
parâmetros necessários. Jamais escreveria uma crítica como fez a
americana Dorothy Parker nos anos 20. Com toda a acidez e sarcasmo
que lhe eram peculiares, ela disse a respeito de um determinado livro:
“Este livro não é apenas para ser deixado de lado. É para lançado
longe com muita força”. Como citação, como “wit”, pode ser curiosa
e engraçada. Mas não é crítica literária.
Que outros encontros necessários você teria em sua carreira?

Foram vários, felizmente. Os primeiros, essenciais – e necessários
– foram aqueles que relatei anteriormente, com Jacy Pacheco, Luís
Antônio Pimentel e Wanderlino Teixeira Leite Neto. E não posso me
esquecer também de outro autor niteroiense, uma espécie de “enfant
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terrible” das letras da cidade, Julio Cesar Monteiro Martins. Foram
importantíssimos para minha formação literária e para minha carreira.
E houve muitos outros. Com José Saramago, que eu tive a chance de
encontrar algumas vezes, tanto no Brasil quanto em Portugal. Com o
poeta russo Eugueni Yevituchenko, autor de um livro belíssimo chamado
Autobiografia precoce, publicado nos anos 80...
Sim, conheço.

E Antônio Callado, meu querido amigo Marcos Rey, Lygia
Fagundes Telles. Tenho medo de ser injusto e esquecer de alguém, mas
foram nomes muito importantes com quem convivi e que me ensinaram
muito, cada um à sua maneira. Isso no campo literário. E no jornalismo
certamente os encontros mais importantes e os que mais tiveram reflexo
na minha carreira foram com meus grandes mestres: Élio Gaspari,
Zuenir Ventura, Mino Carta e José Gonçalves Fontes, gente com quem
trabalhei em várias redações e com quem aprendi muito. E que me
fizeram ficar bem exigente quanto a chefes e inspirações profissionais.
Mas há outros, claro, com que a gente aprende o tempo inteiro, seja
numa conversa rápida, seja em encontros mais demorados. Eu destacaria
dois neste quesito: o professor Antonio Candido de Mello e Souza e o
bibliófilo José Mindlin. Duas pessoas muito, mais muito queridas
mesmo. Duas pessoas de um outro tempo, de uma gentileza e de uma
generosidade – intelectual e pessoal – que raramente encontramos hoje
em dia. O professor Candido, certa vez, me disse, a respeito do livro
de depoimentos que estava fazendo com ele: “Marcello, antes éramos
dois intelectuais conversando. Agora, somos dois amigos”. Aquilo me
emocionou profundamente, me marcou muito. Já o “seu” José era
aquela pessoa maravilhosa que tinha como missão espalhar a paixão
pelos livros, sua “loucura mansa”, entre todos que conheceu. Eu sou
uma de suas vítimas, graças a Deus (risos).
(Risos) Marcello, o encontro com os livros também foi essencial, não foi? Como
começou o seu gosto pela leitura?

É claro que minha paixão pelos livros vem de antes de conhecer
José Mindlin. Ele só fez aumentar. Mas minha relação com os livros
vem da minha infância, de um gosto pela palavra impressa e encadernada
que eu não saberia explicar. Afinal, tinha lá meus 8 anos de idade e
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ficava fascinado pelos livros, como objetos e pelo que eles tinham a
contar. Mas minha grande formação como leitor se deu em uma livraria
emblemática de Niterói, a Pasárgada, de meu querido amigo – até hoje
– Aníbal Bragança. Não o mencionei anteriormente de propósito,
porque queria falar especificamente dele. Costumo dizer, e Aníbal sabe
disso, que aprendi a ler na escola, mas aprendi o que ler na Pasárgada.
Passava tardes inteiras lá, perscrutando prateleiras, folheando volumes,
olhando nomes e títulos que iriam pavimentar minha vida intelectual.
Foi lá que, num arroubo juvenil, comprei um alentado volume em
espanhol de O Ser e o nada, de Sartre.93 Um livraço, em todos os sentidos:
mais de 700 páginas, letra em corpo 10, em uma língua que eu ainda
não dominava direito, sobre um assunto que tinha tudo para me
enlouquecer. E eu só tinha 16 anos. Mas levei assim mesmo, li.
Conheço essa edição. Ela é da Editora Losada94 e era por ela ou pelo original em
francês que podíamos ler o Sartre nos idos de 1970-80. É engraçado... o João
Ubaldo Ribeiro conta uma história parecida dele com o Paideia de Werner Jaeger,
também um calhamaço de mais de mil páginas...95 parece que esses livros monumentais
despertam nos joviais admiração e o anseio pueril de domá-los, ou pelo menos tomar
algo emprestado de sua grandeza...

É claro, absorvi muito pouca coisa do Sartre naquela época. Só
fui entendê-lo mais aprofundadamente com a vivência, com mais leitura
e com o passar dos anos. Mas foi uma experiência fantástica.
Entendo. Isso foi só o início de uma formação intelectual erudita. Talvez o século XX
tenha sido aquele que melhor permite se ver o cultivo da erudição. Nele temos intelectuais
de certa tradição europeia, como Ernst Cassirer, Nicolai Hartmann e Theodor Adorno,
com um invejável caudal de conhecimento. Entretanto, parece que, no seu caso, você não
se contenta em trazer o conhecimento apenas consigo, fazendo questão de ter os livros,
juntando-os pouco a pouco. Estaríamos aí diante de um caso de bibliofilia?

Mas é um caso clássico e explícito de bibliofilia! (risos) Sou,
felizmente, um bibliófilo. Amador, talvez, mas um bibliófilo. Amo os
livros, gosto de tê-los por perto, de cheirá-los, passar a mão em suas

93 SARTRE, Jean-Paul. L’être et le néant. Paris: Gallimard, 1943.
94 SARTRE, Jean-Paul. El ser y la nada. Trad. Juan Valmar. Buenos Aires: Losada, 1966.
95 Veja-se mais a este respeito em RIBEIRO, João Ubaldo. Um brasileiro em Berlim. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1993.
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páginas, em alisar suas lombadas e capas, de sentir o livro de todas as
formas. Por isso, por favor, não me venham falar de e-book, de livros
na internet. Pode ser prático, pode ser útil, mas não é, nem nunca será,
a verdadeira relação que um leitor pleno tem com seu livro, qualquer
livro. E adoro correr atrás deles, em sebos, em livrarias no exterior.
Certa vez, voltando de Londres, estava com 25 quilos de livros na
bagagem de mão! O inspetor da alfândega londrina não conseguia
acreditar. Achava que eu estava traficando alguma coisa. E estava
mesmo: conhecimento e cultura, do país dele para o meu.
Digamos que esse seja um bom fardo! (risos)

Sim! (risos) O importante para mim é o livro como objeto
também, o que ele tem a me mostrar além do texto. E coleciono edições
variadas de um mesmo texto. Dom Quixote devo ter umas dez, cada
uma com uma ilustração, uma gravura, uma encadernação ou uma
apresentação diferentes. A mesma coisa quanto ao Elogio da loucura, de
Erasmo de Roterdam, que eu adoro. E ficava muito feliz quando ouvia
José Mindlin dizer que não leu todos os seus mais de 30 mil livros. Eu
não li todos os meus 3 mil. Mas as pessoas leigas não entendem que os
livros não estão conosco só para serem lidos, e pronto. Eles estão
conosco como uma companhia calada, como uma presença discreta
que, no entanto, tem sempre muito a dizer quando precisamos dela.
Estar com os livros é tão importante quanto lê-los.
Isso é, mesmo, digno de um registro! Foi o gosto pelos livros que te levou a traduzir
o Philobiblion, de Richard de Bury?

Com certeza. Já havia ouvido falar nele como o primeiro texto
a tratar sobre o amor, a paixão pelos livros. E isso no século XIV. E
não sosseguei enquanto não consegui um exemplar, em um inglês arcaico,
que pudesse traduzir e oferecer à publicação.
Philobiblion é um livro sobre livros. Ele, embora tenha sido escrito no século
XIV, continua atual em certos aspectos. Acredito que mais que as dificuldades
técnicas de verter o texto da língua inglesa, você deve ter tido muito trabalho
para viver o contexto de época. Como foi o processo da tradução? Houve uma
pesquisa prévia?

Como disse, consegui uma edição em um inglês vitoriano, que
me deu muito trabalho. Mas pesquisei muito sobre Richard de Bury,
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sobre sua paixão pelos livros e sobre sua vida. Tive que ler muito sobre
o período, uma época de livros manuscritos, pré-prensa de Gutenberg,
quando as universidades e as bibliotecas começavam a se popularizar,
por assim dizer. Não podemos nos esquecer que o livro, naquele
período, era de posse praticamente exclusiva da Igreja. Mas foi
extremamente prazeroso trabalhar o livro, fazer a pesquisa, descobrir
detalhes de um personagem muito pouco falado.

Definitivamente você parece gostar de viver perigosamente (risos); afinal, três
de suas principais habilidades envolvem o que há de mais árduo e arriscado no meio
das letras: a poesia, que, sendo autêntica, talvez esteja no rol das coisas mais difíceis
que um homem pode se propor a fazer; a tradução, trabalho bastante “braçal” e
ao mesmo tempo minucioso, sempre exposto ao risco de falsear o sentido de uma
palavra e às objeções, e a crítica literária, atividade que depende de grande
conhecimento e sensibilidade para julgar a obra alheia. Qual dessas atividades você
julga que constitui tarefa intelectual mais completa?

Não poderia escolher apenas uma. As três são belíssimos
exemplos de desafio intelectual, cada uma em sua área, cada uma
propondo determinados embates. Eu diria, por outro lado, que trabalhar
com as três, como faço, me proporciona uma completa tarefa intelectual.
O que você compreende por intelectual?

É aquela pessoa que procura entender seu país, seu povo, sua
sociedade. É aquela pessoa que lê, que estuda e reflete sobre os problemas
que o cercam e procura elencar soluções. Mas que não se encastela em
livro ou em uma “torre de marfim”. O intelectual tem que ir até a
sociedade, tem que ser orgânico, e não admirar seus problemas com
distanciamento. O intelectual, para mim, é antes de mais nada aquele que
pensa, que reflete. Que lê com os olhos da compreensão, da angústia e
da dúvida. É a partir da dúvida, dos questionamentos, que chegamos às
conclusões mais importantes.  E podemos, enfim, apontar e engendrar
soluções. Individual e coletivamente.
Um de seus últimos livros trata de maneira bastante original do tema. Universidade
– Formação e transformação traz à pauta a reflexão da formação intelectual
e sua interface com a universidade. Falemos um pouco dele.

Trata-se de um livro feito pensando nos setenta anos da
Universidade de São Paulo. Ele trata da USP, mas fala da questão acadêmica,



201Conversações com intelectuais fluminenses

do ensino universitário como um todo. E, principalmente, do papel da
universidade pública em um país como o Brasil. Ele é dividido em
duas partes: na primeira, intelectuais ligados à universidade pública, como
Renato Janine Ribeiro, apresentam reflexões acerca do ensino universitário
no Brasil. Já na segunda parte são feitas entrevistas com ex-reitores da
Universidade de São Paulo, buscando compreender a importância e o papel
fulcral da USP e das universidades públicas na formação social e
intelectual do brasileiro.
Em sua avaliação a universidade pública continua sendo um agente efetivo de formação
intelectual e transformação social em nosso país?

Já foi mais, mas continua nesse esforço, sim. Mas devemos, antes
de mais nada, fazer distinções necessárias entre o que entendemos por
“universidade pública”. Temos as federais que, infelizmente, estão em
total estado de penúria. E mesmo assim ainda se esforçam para cumprir
esse papel que você tão bem ressaltou.  E temos, por outro lado, as
estaduais paulistas, por exemplo – USP, Unesp, Unicamp – que têm uma
saúde financeira diferenciada e uma estrutura que as possibilita trabalhar,
sim, na formação intelectual e na transformação social no Brasil.
Principalmente a USP, responsável pela formação de 50% dos doutores
titulados no Brasil. Mas a universidade, seja ela pública ou privada, seja
ela estadual ou federal, não deve e não pode se encastelar em seus próprios
muros, desenvolver pesquisas que não chegam ao conhecimento público,
falar para si mesma. Seu papel social e intelectual é importantíssimo, mas
o diálogo com a sociedade não está suficientemente afinado. Há, claro,
exceções e ações que aproximam a universidade de uma parcela mais
necessitada da sociedade, como a criação do campus da USP na
depauperada Zona Leste paulistana. Mas são ações ainda pontuais, que
deveriam ser multiplicadas para que a universidade pudesse,
definitivamente, desempenhar seu decisivo papel dentro da sociedade.

Principais obras:
Encontros necessários. São Paulo: Ateliê Editorial, 1997.
Papel-jornal – Artigos de jornalismo cultural. São Paulo: Ateliê Editorial, 2000.
EdUSP, uma trajetória editorial. São Paulo: Ateliê Editorial & Imesp, 2002.
Universidade – Formação e transformação. São Paulo: Edusp, 2005.
Uma ponte para Londres. Rio de Janeiro: Record, 2005.
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“O intelectual solidário, nesta linha de abordagem,
é o mediador entre a cultura popular e a erudita.
Isto ocorre quando aquele que viveu a situação, mas
não é letrado ou não tem condições de expressar
o vivido, não participa das estruturas de poder,
associa-se ao escritor já consagrado, ao “saber
instituído”, para divulgar o seu texto, quase sempre
oral, e legitimá-lo no texto escrito. Cabe, portanto,
ao “intelectual solidário” ser o canal o mais fiel
possível que dê passagem à fala do oprimido, a
fim de romper os muros de silêncio que isolam os
destituídos da palavra, no espaço canônico literário.”

Educadora e literata, Márcia Maria de Jesus Pessanha nasceu em 1946 em
Campos dos Goytacazes/RJ. Fez bacherelado, mestrado e doutorado em Letras
e Literatura pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Cursou
durante um período de seu doutorado a Sorbonne (Université René Descartes-
Paris V). Atualmente é diretora da Faculdade de Educação e presidente do
Colegiado do Curso de Letras, membro titular do Conselho Universitário
da UFF. Vice-presidente do Conselho Municipal de Educação de Niterói,
vice-coordenadora do Programa de Educação sobre o Negro na Sociedade
Brasileira (PANESP); vice-presidente do Cenáculo Fluminense de História
e Letras; presidente da Academia Niteroiense de Letras – ANL;  e membro
titular de diversas instituições culturais como a Academia Fluminense de
Letras – AFL e Academia Guanabarina de Letras – AGL. Márcia
Pessanha fala da interação das instituições acadêmico-literárias e universidades,
demonstrando como ambas, à sua maneira, são responsáveis pela transformação e
conservação da cultura fluminense.

***

Márcia Pessanha
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Com formação em Letras e dirigindo a Faculdade de Educação da
Universidade Federal Fluminense – UFF é reconhecida sua atuação acadêmico-
universitária. Do mesmo modo, a Senhora preside o Cenáculo Fluminense de
História e Letras, onde deixa nítido seu engajamento acadêmico-literário. Existe
correspondência entre essas duas instâncias em sua vida intelectual? Quero dizer, elas
se comunicam ou estariam dissociadas?

Na medida do possível, busco estabelecer correspondências entre
minha atuação pedagógica no contexto acadêmico-universitário e
minhas atividades literárias nas academias de letras.
Mas como viabilizar tais interações no cotidiano?

Professora de didática e prática de ensino de português/francês
na Faculdade de Educação da UFF, tenho a oportunidade de trabalhar,
também, com textos de autores fluminenses, patronos e titulares das
academias a que pertenço. Da mesma forma, já organizei na Faculdade
de Educação as “Quartas Culturais”, de 2000 a 2005, projeto que visava
à integração da universidade com a comunidade e do qual
participavam alunos, funcionários e professores da casa com aptidões
artísticas, como também artistas convidados: músicos, cantores, corais,
declamadores, atores e cordelistas. Também ministrei um curso com
a Profª Maria Felisberta,96 “Mulher e poesia” e convidamos Marly
Prates (declamadora do Grupo Nuance) e a poetisa “Manita”97 e outros
escritores da cidade. Em outro curso sobre “Literatura Infantil”
tivemos a participação de Wanderlino Teixeira Leite Netto e Lena de

96 Maria Felisberta Baptista Trindade: educadora cuja biografia se confunde com a história da
educação em Niterói. Nascida no Rio de Janeiro em 1930, fez parte do Grêmio Estudantil
Científico e Literário do Colégio Pedro II (1945-47). Ingressou em 1946 para o PCB; lecionou para
a Universidade Federal Fluminense – UFF, onde foi coordenadora do curso de Pedagogia e
diretora da Faculdade de Educação. Foi secretária de educação e cultura de Niterói (2002);
secretária de educação de Niterói e presidente da Fundação Municipal de Cultura (2003-04);
coordenadora-geral de planejamento da Prefeitura de Niterói (2005). Como militante comunista
participou de lutas como a campanha “O petróleo é nosso”; participou da criação da
Associação Feminina Fluminense – AFF. Entre seus muitos títulos está a Medalha Tiradentes,
pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
97 Maria Conceição Pires de Mello (Manita): educadora social e poetisa. Nasceu em Niterói,
possui inúmeras premiações em concursos de poesias. Pertence à Academia Fluminense de
Letras – AFL; Academia Niteroiense de Letras – ANL; União Brasileira de Trovadores – UBT;
Academia de Letras do Brasil – ALB. Entre seus livros estão: Retalhos de minha vida (1963);
Louvados (1992) e Trovas de Manita (1994).
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Jesus Ponte.98 O acadêmico e escritor Renato Augusto Farias de Carvalho
fez uma palestra na Faculdade de Educação sobre “Adelino Magalhães”.
Algumas alunas apresentaram trabalhos sobre produção literária infantil
(livros artesanais produzidos por elas) e expuseram na Academia Niteroiense
de Letras. Após, em 2007 e 2008 o Prêmio Silvestre Mônaco de Poesia, realizado
pela Associação Niteroiense de Escritores – ANE, aconteceu no auditório
Florestan Fernandes da Faculdade de Educação. Pelo exposto, creio que existe
certa correspondência entre as diversas instâncias em que atuo.
Como começou sua história com a educação? Pergunto pelo percurso que a
trouxe até aqui.

Iniciei minhas atividades no magistério como professora primária,
pois tinha feito o curso normal no Colégio e Escola Normal Nossa Senhora
Auxiliadora, em Campos dos Goytacases/RJ. Vindo para Niterói, fiz
graduação em Letras na UFF, Português/Francês, a seguir fiz alguns
cursos de especialização, sempre ligados à língua e à literatura, depois
na própria UFF cursei o Mestrado em Letras/Literatura, defendendo
a dissertação Uma topofilia encantada – A literatura infantil de Sophia de Mello
Breyner Andresen. Sempre em busca de aprimoramento, já como
professora do 3º grau na UFF, pois entrei como efetiva em 1992, fiz o
Doutorado em Literatura Comparada, também na UFF e defendi a
tese O cotidiano e seu tecido histórico na literatura testemunho, analisando obras
de duas autoras negras: a da brasileira Carolina Maria de Jesus, autora
de Quarto de despejo e a da guadalupense (da ilha de Guadalupe, no
Caribe francófono) Dany Bébel-Gisler, autora de Léonora, l‘histoire enfouie
de la Guadeloupe.
Espero ouvir um pouco mais sobre essa parte que envolve a literatura francófona.

Com gosto! Quando professora do ensino médio no Estado,
recebi, por mérito, uma bolsa de estudo para aperfeiçoamento linguístico
de francês, em Vichy, França, e lá permaneci durante um mês por
conta da bolsa e mais um mês por conta própria para melhor conhecer
a língua falada e os costumes do povo francês. Outra vez, retornei a
Paris, em excursão e aproveitei para visitar museus, bibliotecas, sempre
procurando aprofundar o conhecimento da língua e cultura francesas.

98  Veja a nota biográfica e entrevista desses articulistas ainda neste volume.
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Estudei na Aliança Francesa de Campos e depois na de Niterói e fiz
Nancy I e II. Quando cursava o Doutorado, estive na França, em Paris,
para pesquisas na Sorbonne e troca de experiências com professores de
lá, de acordo com o convênio firmado entre a UFF e aquela faculdade.
Foi um período muito produtivo para meus estudos.
Você esteve em Paris I?

Não, na Université René Descartes-Paris V.
Entendo... Por que em seu currículo Lattes não existe indicação de suas atividades
literárias?

É porque quando ele foi feito, pela 1ª vez, destinava-se à minha
progressão funcional na UFF. Assim, elaboração da listagem de cursos,
disciplinas, colegiados, bancas, publicações seguiu um critério
acadêmico-profissional, enquanto as atividades culturais, naquele
momento, não se vinculavam diretamente ao modelo de avaliação
institucional da UFF, de acordo com o meu cargo. Mas, em todos os
relatórios que faço, quando forneço dados biográficos para publicações
e envio currículos para outras instâncias, listo minhas atividades culturais,
pois elas fazem parte do meu curriculum vitæ e são muito importantes
para mim.
Em seu entendimento, qual seria a missão das universidades (sejam elas públicas ou
privadas) atualmente?

A missão das universidades deveria ser a de formar cidadãos
com conhecimento crítico, reflexivo; seres capazes de enfrentar desafios
e de modificar a realidade e não simples repetidores teóricos. Neste
sentido, vale relembrar o sábio educador Paulo Freire quando diz que
a “educação não deve ser bancária” (a cabeça do aluno vista como
depósito de dados), mas sim, dialógica, problematizadora e
transformadora. Isto se quisermos seres humanos pensantes, livres e
não meros “robots”.
Estudos sobre a literatura, a cultura, a educação e o cotidiano são frequentes em sua
produção de pesquisadora e docente universitária. Há o espaço para esses temas no
ambiente de instituições culturais como as academias de letras?

As academias de letras têm suas finalidades, de acordo com seus
estatutos e regimentos, enquanto sociedade civil, de caráter cultural.
No caso do Cenáculo Fluminense de História e Letras, seus objetivos são
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congraçar escritores e historiadores de reconhecida representatividade
nas suas respectivas áreas de conhecimento; promover e estimular a
cultura da Língua Portuguesa, da História e da Literatura, em suas
variadas modalidades; preservar a memória dos patronos de suas
cadeiras, de seus ex-ocupantes e de vultos outros que, pelos relevantes
serviços prestados à Pátria e às Letras, forem merecedores de
homenagens; comemorar, sempre que possível, os fatos marcantes da
humanidade e as datas nacionais, especialmente as que se relacionam
com o estado do Rio de Janeiro; organizar, promover e incentivar
concursos e eventos literários e artísticos.
Ligada respectivamente a instituições com produção racional de conhecimento e de
expressão racional de artes e cultura, como a senhora avalia sua participação e
contribuições intelectuais no cenário fluminense?

É evidente que não existe uma frequência contínua na abordagem
dessas questões, pois as academias possuem uma programação
específica, conforme dito na questão anterior e atendem às demandas
dos acadêmicos. E como as reuniões ordinárias são mensais, não há
tempo disponível para tantos assuntos. Mas, sempre tento aproximar
meu trabalho universitário do acadêmico-literário e cultural.
Recentemente, proferi uma palestra no Cenáculo intitulada “Cantares
pátrios na Literatura Brasileira” e, na Academia Niteroiense de Letras, “O
contar/cantar, na travessia da obra de Guimarães Rosa”. E, também,
diversas passagens de minha dissertação de mestrado e tese de doutorado
já foram aproveitadas em pronunciamentos feitos por mim em
academias e outras instituições culturais.
 A filiação a instituições como as academias de letras (e mesmo a universidade) não
faria com que estivéssemos comprometidos com a conservação e replicação de uma
cultura eleita oficial, em detrimento daquela que representa transformações que o
fenômeno cultura sofre na sociedade?

Nossa filiação a instituições comprometidas com a conservação
e reduplicação de uma cultura dita oficial e erudita não deve ser um
obstáculo à nossa compreensão e aceitação da cultura popular e
cotidiana. Devemos zelar pelo nosso idioma, mas temos que reconhecer
que não existe apenas o registro culto da língua; há os outros registros
e todos favorecem a comunicação entre os falantes. Vale citar Guimarães
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Rosa quando diz: “Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de
repente aprende.” Devemos, portanto, compartilhar nosso
conhecimento sem discriminação e ouvir o que os outros, de formação
diferente da nossa, têm a dizer.

Como já assinalei em falas anteriores, na condição de professora
da UFF, atual diretora da Faculdade de Educação e presidente do
Cenáculo, circulo em diversos espaços da cidade e participo de eventos
ligados à educação, à cultura, às artes, em geral, e também de outros
movimentos sociais, associações... Nessas reuniões, há uma troca de
experiências e de saberes, pois em Niterói a circulação cultural é intensa.
São muitos lançamentos de livros, principalmente no Calçadão da Cultura,
ponto de encontro dos escritores, nas manhãs de sábado. Também
pude fazer uso de meus conhecimentos na área educacional sendo
âncora do programa “Educação na Cidade”, pelo canal 36 da Net, em
2007 e início de 2008, onde tive oportunidade de entrevistar professores
e outras personalidades ligadas à educação e outras áreas afins.
As relações raciais, a educação e a literatura costumam ocupar suas reflexões. São
conhecidos textos seus como: O negro na confluência da educação e da
literatura; A construção literária da negritude. Em sua avaliação, como os
intelectuais empenhados na cunhagem de uma consciência negra podem tirar proveito
das letras para esta tarefa?

Há uma vertente literária que chamamos de literatura engajada,
comprometida com o social, em que destaco “a literatura-
testemunho”, com a qual trabalhei na minha tese de doutorado. Por
esta via, os intelectuais empenhados na cunhagem de uma consciência
negra podem manifestar seus valores, ideologias, reivindicações... A
literatura é a arte da palavra, mas é também, em sentido amplo, uma
forma de informação e comunicação. E a palavra bem situada, no
contexto em que se pretende atuar, tem o poder de esclarecer, interferir,
transformar, como muito bem disse Cecília Meireles no Romanceiro
da inconfidência: “Ai palavras! Ai palavras! Que estranha potência a vossa!...”
Assim sendo, escritores comprometidos com a formação de uma
consciência negra inserem em suas produções: contos, romances,
poemas, crônicas, artigos... personagens negras que assumem o “eu”
do discurso, protagonizando ações e dando visibilidade às questões
concernentes à negritude.
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Diversos trabalhos sobre esta etnia estão presentes em seu currículo. Alguns abordando
curiosamente culturas com a caribenha e outras francófonas. Por que o interesse
nesses traços culturais? A negritude na literatura fluminense seria também um capítulo
útil às reflexões atuais sobre esse tema?

O motivo pelo qual lido com textos sobre a cultura francófona
é por minha formação em Letras-Português/Francês; nela trabalhei,
especialmente, com autores de língua/literatura brasileira e portuguesa
e com os de língua/literatura francesa, embora tenha também estudado
obras de autores de outras línguas. Como o tema da negritude estava
muito ligado aos escritores de língua francesa, principalmente os
antilhanos Aimé Césaire, Édouard Glissant, Chamoiseau e outros e,
como há uma parte do Caribe onde se fala o francês devido à
colonização, ao selecionar a escritora antilhana da ilha de Guadeloupe,
departamento “d‘outre mer de France”, aprofundei minhas pesquisas no
estudo da cultura francófona guadalupense. Cumpre frisar que enfatizei
em minha tese o papel dos estudos culturais comparados, na
emergência das literaturas consideradas periféricas.

Quanto à negritude na literatura fluminense, esta pode e deve ser
um capítulo útil às reflexões sobre o tema e já selecionei alguns autores
para análise de suas obras à luz da temática em pauta. Mas como este
assunto ainda é muito polêmico e requer uma pesquisa séria,
aprofundada, com critérios e conceitos bem definidos, ainda não concluí
a parte específica sobre a negritude na literatura fluminense.
O intelectual solidário já foi ponto que mereceu sua atenção em um de seus artigos
científicos. O que a senhora entende por intelectual e em que medida ele é solidário?

A expressão “intelectual solidário,” que utilizei em minha tese,
está ligada à “literatura-testemunho” e, por isso, vem de autores que
trabalham nesta área: Clara Sotelo, Achugar, Yúdice e outros. O intelectual
solidário, nesta linha de abordagem, é o mediador entre a cultura popular
e a erudita. Isto ocorre quando aquele que viveu a situação, mas não é
letrado ou não tem condições de expressar o vivido, não participa das
estruturas de poder, associa-se ao escritor já consagrado, ao “saber
instituído”, para divulgar o seu texto, quase sempre oral, e legitimá-lo
no texto escrito. Cabe, portanto, ao “intelectual solidário” ser o canal o
mais fiel possível que dê passagem à fala do oprimido, a fim de romper
os muros de silêncio que isolam os destituídos da palavra, no espaço
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canônico literário. Distingue-se então um “contrato de boa-fé”, firmado
entre a testemunha e o intelectual solidário, jurando ambos ser
verdadeiros e fiéis (respectivamente) ao que foi contado e escrito.
Em seus estudos sobre o cotidiano, que papel ocupam os intelectuais? Qual a importância
dessa figura em uma dimensão cotidiana?

Trazendo para o nosso cotidiano, em uma outra linha de atuação,
vejo o intelectual solidário como uma criatura altruísta, capaz de
compartilhar o que sabe de forma simples, sem pedantismos,
colaborando com as instituições culturais, participando de bancas de
concursos literários, incentivando trabalhos de jovens escritores, ou seja,
inserindo-se na comunidade a que pertence com o intuito de torná-la
cada vez mais reconhecida por sua cultura.
Em suas atuais pesquisas e intervenções públicas, quais são hoje os problemas que são
dignos de sua preocupação? A senhora desenvolve alguma pesquisa atualmente?

Na universidade, o tripé ensino-pesquisa-extensão fundamenta
nossa vivência pedagógica. Por isso, na Faculdade de Educação, nossa
preocupação constante com a formação de professores, para que possam
atuar nas redes de ensino, com espírito crítico e de pesquisadores, capazes
de refletir sobre a própria prática e de transformá-la, se for preciso.
Estamos sempre estudando e pesquisando. Já participei de vários grupos
e projetos de pesquisa: “A TV que você olha mas não vê, a língua estrangeira
e a educação”,”Primeiras vivências”;”Relações literárias interamericanas”,
“Relações raciais e educação” e outros interligados às disciplinas que cursei
no Mestrado e Doutorado.

Atualmente continuo vinculada ao Programa Nacional de Educação
sobre o Negro na Sociedade Brasileira – PENESB e desenvolvemos linhas de
pesquisa nesta área. Também estou iniciando estudos com a questão de
gênero e raça na educação de jovens e adultos. Isto, sem falar nas pesquisas
individuais que faço, quando me interesso por algum autor ou tema.

No Cenáculo, estamos, no momento, organizando nossa Revista –
2011 com artigos dos acadêmicos, esta já é a décima consecutiva que
organizo, desde 2002, pois considero muito importante para a entidade
a publicação dos textos de seus escritores. Procuro sempre fazer parcerias
com outras instituições para a realização de eventos acadêmicos. Além
da ANE, Academias Fluminense e Niteroiense de Letras.
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Principais obras:
Casimiro de Abreu – O poeta das primaveras. (Org.) Marcia Pessanha. Niterói: Nitpress,
2008.
Os fluminenses – Antologia contemporânea. (Org.) Marcia Pessanha e Edmo
Lutterbach. Niterói: Nitpress, 2007.
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A mediação do intelectual solidário. In: O Correio. Ética e mídia, Rio de Janeiro:
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A construção literária da negritude. O correio – A consciência negra. Rio de Janeiro:
Ágora, 1999.
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“Ao fazer uma reflexão sobre a história, é possível
se ver que, aos poucos, essa doutrina vem elaborando
uma visão vesga, torcidamente unilateral que se vai
impondo como norma definitivamente estabelecida
de ver todo e qualquer fato histórico, apenas sob a
determinação do fator econômico. Apelando para
trampolinagens pseudo-intelectuais, seus defensores
utilizam a ironia vulgarizante, a manipulação dos
números, a desmoralização das metafísicas, a
invocação de uma única falsa lei histórica – a do
determinismo econômico – e, agora, essa sutil e
cansativa maneira de ser a nova metafísica disfarçada
de todas as coisas, que é o estruturalismo.”

Historiador, poeta e professor, José Inaldo Alves Alonso nasceu em Magé/RJ em
1929. Graduado em História e Geografia pela PUC/RJ e Direito pela UFF,
lecionou por 38 anos em instituições de ordens religiosas como o Colégio São
Bento (Rio de Janeiro) e o Salesiano de Santa Rosa (Niterói), e em colégios
estaduais, como o Liceu Nilo Peçanha. Acadêmico de instituições como a
Academia Fluminense de Letras, Academia Niteroiense de Letras e
sócio fundador do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, possui
diversas premiações, entre elas as Medalhas Felisberto de Carvalho, José
Cândido de Carvalho, a Tiradentes e o título de Intelectual do Ano de
2009, do Grupo Mônaco de Cultura. É autor de 8 livros e de mais de 300
artigos sobre história e literatura em jornais como O Fluminense, A Tribuna
e o Letras Fluminenses. Pernonalidade polêmica, José Inaldo Alonso fala de
sua formação efetuando críticas contra o marxismo e suas derivações em campos
como a historiografia e a teologia. Comenta, ainda, suas impressões sobre a poética.

***

José Inaldo Alonso
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Começaria nossa conversa como começo as outras que já aconteceram, sabendo um
pouco sobre sua formação, buscando entender que caminho foi percorrido até aqui.

Nasci em Magé, em Guia de Pacobaíba, hoje mais conhecido
por Mauá, por causa do Barão que dali tirou seu título. Vivi durante
um período de minha vida na Ilha do Governador; isso fez com que
minha educação elementar fosse “aos pedaços”. Em Mauá a escola era
muito longe e não dava para eu, criança, ir a pé. Assim, quando estava
lá, meus estudos interrompiam, só continuavam quando estava na Ilha.
Em 1943 comecei meu ginásio no Colégio Salesiano de Santa Rosa, Niterói,
RJ. Terminado o ginásio fui para o seminário. Lá tive que repetir o
primeiro ano do ginásio, pois o currículo era outro, com uma ênfase
muito maior no latim. O seminário não confiava no latim que era
ensinado aqui fora. Fiz dois anos de seminário. E o ensino que tive lá
foi tão sério, que os aprendizados dessa língua, por exemplo, ainda
hoje dão para o meu “gasto”. Estudei português pela gramática do
Carlos Pereira99, que hoje está abandonada...
Os de sua geração estudavam latim pelas gramáticas de Napoleão Mendes de Almeida
e de Ernesto Faria...

Sim. Boas gramáticas, mas estudei na do Pe. Ravizza tanto no
colégio quanto no seminário, que também o adotava. Lamento ter
ficado apenas dois anos no seminário. Tivesse ficado os seis, estaria
com um latim excelente. Estudei também o italiano e o grego. Depois
do seminário, fiz o supletivo no Colégio Pedro II, que equivalia a um
curso intensivo de ginásio. Passei assim à PUC/RJ, onde cursei história
e geografia, pois o curso na época era conjugado. Vivi na Ilha do
Governador de 1932 a 1963 (salvo as intermitências de minhas idas a
Mauá). Mais tarde, quando cheguei a Niterói, em 1963, comecei a fazer
direito na UFF. Pouco advoguei, pois minha vocação sempre foi a de
professor.
Quando despontou seu interesse pela cultura letrada?

Longe. Tudo começou aos dez anos de idade, quando pedi ao
meu avô que me comprasse O sertanejo de José de Alencar. Este foi o

99 PEREIRA, Eduardo Carlos: (Caldas, MG 1855-1923) ministro evangélico presbiteriano,
professor e escritor. Escreveu Gramática expositiva – curso superior (1909), Gramática histórica
(1916), Gramática expositiva – curso elementar (1918).
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primeiro livro sério que eu li. Lembro que era uma edição em dois
tomos... enfrentei aquilo menino! Depois foi O tronco do ipê.
Também do Alencar.

Sim. Trago trechos desse livro em minha memória, como
sua última frase: “Foi a última vítima que o negro velho sepultou junto ao
tronco do ipê”.100 No tempo do seminário havia uma freira amiga que
comprava livros para mim. Passava-lhe um bilhetinho e ela trazia.
Depois começaram minhas andanças pelas livrarias... idos de 1948-
49. Era estudante do ensino médio e trabalhava em um banco na
Rua do Ouvidor. Perto ficavam as livrarias Civilização Brasileira e José
Olímpio. Ainda na Ouvidor, quase esquina com Uruguaiana, ficava a
Francisco Alves e, na Gonçalves Dias, perto da farmácia do Murtinho
Nobre, médico homeopata, sobrinho do antigo ministro da república
principiante, ficava a Livros de Portugal, gerenciada pelo Carlos. Quase
chegando à rua da Assembleia, a Editora Melhoramentos. Para ter tempo
de perambular pelas livrarias eu nunca almoçava. Engolia qualquer
coisa, em pé, na Confeitaria Colombo101 e partia. Nelas adquiri, pouco
a pouco, com as sobras do ordenado, boa parte da biblioteca que
fui juntando. Estava sempre em dia com os livros que chegavam
quentinhos do prelo. Na Livros de Portugal, comprava os livros
lusitanos: Aquilino Ribeiro, Raul Brandão, Miguel Torga... Camilo e
Pessoa só comecei a ler mais tarde. Mas onde gostava mesmo de
parar era na José Olímpio, que me abastecia de romances e poesia.
Não eram os livros que me prendiam, por mais de uma hora.
Folheava-os, fingia que os lia, mas estava mesmo era a ouvir as
conversas dos patriarcas da literatura brasileira viva: Graciliano
Ramos, Aníbal Machado, José Lins do Rego, Breno Acioli, Carpeaux
e Paulo Rónai. Na Civilização Brasileira comprava os franceses e
espanhóis de história e geografia...

100 ALENCAR, José de. O tronco do ipê. In: Obra completa. Vol. III. Org. M. Cavalcanti
Proença et al. Rio de Janeiro: Aguilar, 1958. p. 812.
101 Tradicional confeitaria decorada em estilo Art Noveau, situada na rua Gonçalves Dias,
no centro da cidade do Rio de Janeiro. Durante as primeiras décadas do século XX, foi
ponto de encontro de políticos, artistas e intelectuais de destaque na cena pública da,
então, Capital Federal.
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Isso foi antes que o Ênio Silveira102 ficasse à frente da editora?
Sim, o Ênio entraria logo depois, na década de 1950 e fica até

meados de 1970.
Durante o período que você demarca, a Civilização Brasileira desempenhou
importante papel na articulação dos intelectuais do Rio de Janeiro. Ela foi catalizadora
de ideias da intelectualidade carioca e fluminense com a paulista, mobilizando de
maneira formidável gente de perspectivas e formações diversas para o enfrentamento
dos problemas políticos comuns à sociedade naquela época de ditadura. Imagine você:
foi ela que criou condições para um Paulo Francis despontar...

Não só ele, mas o Carlos Heitor Cony, que foi meu colega de
seminário!
Imagine que aquela casa editorial, em pleno Regime Militar, driblando a repressão e
suas situações adversas, deu voz a grande parcela dos articuladores de oposição e
contribuiu para o refinamento teórico das discussões intelectuais de esquerda ao publicar
títulos e autores que davam subsídios a se pensar a situação do país. Publicou
Adorno, Gramsci, Lukács...103

Mas, na época, havia outras instituições interessadas em pensar o
Brasil. O ISEB,104 por exemplo.
O ISEB foi antes um pouco. Foi criado na década de 1950 e acho que durou até o
golpe de 1964. Não resta dúvida que ele constituiu uma importante frente intelectual de
tendências político-ideológicas várias: liberais, sociais-democratas, progressistas católicos,
ex-integralistas. Isso sem falar de orientações teóricas das mais diversas: socialistas,
humanistas, historicistas, fenomenólogos, culturalistas, existencialistas... Também estavam
comprometidos em tratar problemas cruciais de nossa sociedade; economia e política.

102 Ênio da Silveira: sociólogo e militante do Partido Comunista Brasileiro – PCB, nasceu em
1928. Como editor, à frente da Editora Civilização Brasileira, publicou títulos de importância
durante o período. Faleceu no Rio de Janeiro em 1995.
103 Veja-se mais a este respeito em VIEIRA, Luiz Renato. Consagrados e malditos: os intelectuais
e a editora Civilização Brasileira. Brasília: Thesaurus, 1998.
104 Instituto Superior de Estudos Brasileiros – ISEB: centro de estudos fundado em 14 de julho de
1955 pelo Decreto nº 37.608 pelo então presidente Café Filho. Foi extinto com o golpe
militar de 1964. Instituição cujo propósito era promover debates sobre o desenvolvimento
sócio-político-econômico de nosso País. O ISEB era vinculado ao Ministério da Educação e da
Cultura e se apresentava como um órgão de vanguarda do pensamento desenvolvimentista.
Entre os intelectuais isebianos estão Cândido Mendes de Almeida, Hélio Jaguaribe, Nelson
Werneck Sodré, Sérgio Buarque de Holanda e Miguel Reale.
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Tinham, inclusive, projetos de intervenção nessas áreas. Mas, mesmo antes do Instituto
se dissolver, parece que sua imagem já estava meio desgastada.105

Exatamente.
Mas voltemos a falar dos livros. Você falava que frequentava desde cedo as livrarias.

Compro livros há quase setenta anos. Tenho hoje mais de treze
mil livros. Li mais da metade. Sou um leitor compulsivo. Tenho anotado
em cada livro que li a data o mês e o ano da aquisição, da leitura e da
releitura. Faço leituras e, volta e meia, releituras... há livros, como o
Evangelho, que já li setenta e cinco vezes.
Como o seminário, a história, a geografia, o direito e o magistério se conjugam em sua
formação?

Devo me declarar, antes de mais nada, católico. Isto por
convicção, formação e estudo. Estudo teologia. Daí, todas as minhas
perspectivas são católicas. Tudo em minha vida acadêmica converge
para isso. O que não quer dizer que me atenha apenas aos estudos
teológicos: procuro me manter aberto às leituras de outras ideias. Por
isso leio Kant, Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Buber, Jaspers e Marcel.
Imagino que em seu repertório de estudos não deva faltar nomes como o de Maritain,
Sertillanges, Grabmann e Gilson.

Naturalmente, esses neotomistas têm contribuições preciosas para a
renovação da Igreja Católica em nosso século. Outros nomes como o de
M-P. Lagrange, Garrigou-Lagrange, Lacordaire e Guardini podem ser
lembrados também...
Sua formação é cristocêntrica, então.

Sim! Cristocêntrica, você falou tudo. É cristocêntrica. Daí,
respondendo sua pergunta, a história, a geografia, o direito e –
principalmente o magistério – se colocam em torno do eixo da fé
católica. Em alguns casos fui expulso de certas escolas religiosas por
ser católico (faço questão do “sic” aqui).
Mas como ser expulso de escolas religiosas por ser religioso?!

105 Veja-se mais a este respeito em ALMEIDA, Cândido Mendes. ISEB fundação e ruptura.
In: Intelectuais e política no Brasil: a experiência do ISEB. Org. Caio Navarro de Toledo. Rio de
Janeiro: Revan, 2005. p. 13-30.
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Exatamente. Digo isso para escandalizar. Mas é verdade. Fui
demitido, certa vez, pois me recusei a ensinar a história desde o paradigma
marxista. Como eles queriam um pretexto para me desligar (uma vez
que não aceitei fazer um acordo indecoroso que jogava por terra quinze
anos de bons trabalhos prestados, como não quis trocar minha primogenitura
por um prato de lentilhas), usaram esse argumento.
O senhor julga que, pertencendo a uma instituição e reconhecido por ela como
professor, seria correto se negar a dar a história pelo viés marxista?...

Sim, pois estudei para combater esta perspectiva. Como agora
poderia compactuar com ela? Neguei-me. Bati de frente com eles.
Trabalhando durante sua vida toda em instituições religiosas de ensino, isso contribuiu
de algum modo para o reforço de seus laços com a fé?

Não. Não creio que isso tenha relação alguma. Trabalhei em
colégios como o Salesiano de Niterói e o São Bento no Rio, mas por
circunstâncias financeiras de, afinal, me manter e manter minha família.
Mas por minhas convicções fui dispensado de muitos desses (faço
questão de registrar isso). Lembro-me que numa dessas recisões, o
advogado trabalhista do sindicato, ao ver minha carteira de trabalho,
falou: “– Puxa! Você só trabalhou em colégios religiosos! Você é aristotélico-tomista!?”.
Foi quando (antes mesmo de eu responder que não me submeto a
rótulos como esse) o padre, representante da escola, atalhou: “ – É. Ele
ainda está nessa...”. Este é o retrato da mentalidade que já estava em
vigência há vinte e cinco anos atrás. De todos os colégios católicos em
que trabalhei eu carrego a história de ter sido dispensado ou expulso.
Em alguns casos isso também ocorre com algumas das academias de letras das quais
o senhor fez parte.

Certamente. Faço parte de academias como a Academia Fluminense
e Niteroiense de Letras...  a Academia de Magé, o Cenáculo Fluminense de História
e Letras e de outras das quais fui expulso, se não por inadimplência, por
impertinência (risos). É que não acho que essas instituições devam
receber anuidades, pois, afinal, são instituições sem fins lucrativos e de
utilidade pública.
O senhor fala de impertinência, mas essa, em alguns casos, é necessária na construção
de certos projetos existenciais. Apenas em meios demagógicos uma moral “invertebrada”
encontra condições para florescer.
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Pois é, e eu sou “vertebrado” até demais. Não encontrei nos
colégios particulares de orientação religiosa condições propícias para o
desenvolvimento de meus projetos. Foi apenas nos colégios públicos
que obtive a autonomia para elaborar meu trabalho. Na rede pública,
na época em que lecionei, podia fazer o que quisesse, contanto que
tivesse excelência. Foi ali que encontrei espaço para falar de Deus em
sala, sem que houvesse censura.
Quer dizer, em um colégio público-laico o senhor teve mais autonomia como docente
do que no particular-religioso.

Sensivelmente mais! Nos colégios particulares já acontecia a crise.
A que crise o senhor se refere?

Aquela que invadiu os seminários e as comunidades religiosas
com um discurso marxista e que de vez em quando faz com que
encontremos por aí esses corifeus de uma teologia liberticida, ensinando
doutrina errônea, contrária ao que diz a Igreja, em artigos untuosos e
sermões narcisistas.
O senhor se refere à Teologia da libertação106 e ao marxismo?

Exatamente.
Quando a história chega em sua vida?

É por volta de meus dezoito anos, quando conheci a obra de
Ozanan.107 Este beato foi um grande intelectual católico francês e que
iniciou a reconstrução dos valores da Idade Média. Esta figura espetacular
largou o Direito e outras disciplinas que conhecia para ser professor da
Sorbonne onde, embora ganhando menos, podia fazer um trabalho de
apostulado maior. Ozanan foi quem abriu os caminhos para os estudos
medievalistas em sua época. Por exemplo: até ele, São Francisco de Assis
e Jacopone de Todi eram perfeitos desconhecidos! Foi ele que me revelou
o caminho para os estudos da Idade Média. Acredito que minha afinidade
com o autor tenha vindo via Literatura, pois ele era professor de literatura
em sua época.

106 Veja-se a este respeito a entrevista do teólogo Leonardo Boff, neste volume.
107 Frederico Ozanan: nascido em Paris no ano de 1813, foi conferencista, formado em
Direito na mesma cidade. Tornou-se posteriormente o mais jovem professor da matéria
na Sorbonne. Trabalhou para a criação da Sociedade de São Vicente de Paulo a partir de 1833.
Morreu em Marselha no ano de 1853. Foi beatificado pela Igreja Católica em 1997.
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Isso foi só o começo... quando me empossei do Instituto
Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro – IHGRJ (do qual fui expulso),
comecei dizendo ser trígamo, e que tinha três amantes em minha
vida (a essa altura, a mesa, que era composta pelas respeitáveis sócias
do Instituto, me olhava com olhos arregalados). Comecei a explicar,
então: a primeira é uma velha, que me embrulhou em cueiros, se
apaixonou por mim e eu por ela; a segunda conheci com meus vinte
anos e ela me ensinou a entender a vida, e só depois a terceira, que
foi a Stella, mãe de meus filhos. Convivia com as três em harmonia
sob o mesmo teto (as matronas se invocavam a ponto de setas
saírem dos olhos). Arrematei, então: A primeira foi a poesia; a segunda
a história e, a última, minha esposa.

Escolhi a história com um propósito deliberado, servir à Igreja
naquele que é o campo mais difícil que é o da história, de onde a Igreja
ainda sofre os maiores ataques (mas nunca abandonei a poesia). Na
época, hesitei mais de meia hora ao fazer minha inscrição no vestibular
da PUC: ficava indeciso entre História e Letras neolatinas. Escolher a
história foi uma riqueza para mim, pois a história sem uma verve literária
é paupérrima.
Podemos dizer que a historiografia-poesia-megistério são copertinentes em sua formação.

Perfeitamente.
Que compreensão o senhor tem de professor?

Dispense, primeiro, o “senhor”. Pode me tratar informalmente.
Perdão. É a força do hábito.

Ser professor é puro idealismo. Professor, do latim “profitere”
significa confessar publicamente, declarar abertamente. É aquele que
diante de seus discípulos, confessa, declara a verdade em que acredita.
É uma compreensão bastante agostiniana de professor. Lembra daquela passagem
de As confissões? 108"Vós amastes a verdade, pela qual quem a pratica alcança
a Deus. Quero-a praticar no coração, confessando-me a vós, e, nos meus escritos, a
um grande número de testemunhas.”

Muito bom! E você sabe isso de cabeça!?

108 AUGUSTINE. Confessions. In: Great book of the western world. Trad. J. F. Shaw. Chicago-
London-Toronto. Britannica, 1952. p.71.
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É uma passagem importante do livro; também para mim.
Esta ideia é a mais profunda e metafisicamente mais bela do ser

professor. Não é ele alguém que entorna, derrama, na mente do aluno,
carregamentos de descobertas pessoais ou aquisições de conhecimentos
que fez, em sua busca por determinado campo da verdade do mundo,
porque a apropriação da verdade é intransferível. A verdade de que
me apropriei pelo conhecimento adere ao meu ser, passa a ser uma
comigo, incomunicavelmente, vivência só minha. O que poderei fazer
é mostrá-la, desvendá-la, patenteá-la aos olhos dos outros, para que
também a vejam e se apropriem, e ela passe a ser verdade de cada um.
Como tal, é a verdade incomerciável. O ato de patenteá-la estará sempre
impregnado de gratuidade. Não será por isso que o professor se
acostumou a declarar sempre que vai dar aula? Não será por isso que
uma espécie de remorso como que o bloqueia sempre, quando decide
reclamar o preço de seu esforço? Porque, repare bem: não é a verdade
que se vende, mas o meu esforço, o trabalho do homem para desvendá-
la diante dos olhos carentes do discípulo.
Você traduz a educação em termos quase poéticos.

Mas na verdade é. Educar é um ato poético. E o que é ser
poeta? É um ser vocacionado por Deus para mostrar aos homens a
outra face das coisas. Ser carismático, demiúrgico, profético. Alguém
que vê e fala pelos outros, que mostra, revela a beleza gratuita do mundo.
O ato poético é em si gratuito. Por isso vendem-se poucos livros de
poesia. Nem o leitor gosta de comprar, nem o poeta de vender.
Você vê no professor uma tarefa socrática?

Certamente, pois educar é uma parturição do ser de cada um
para ser mais, cada vez mais, em direção à própria plenitude
existencial. O professor ensina o caminho e a caminhar, ensina a
alçar voo e é no voar alto que ele geralmente conflita. É o seu outro
paradoxo. Jamais terá o horizonte todo, jamais terá a verdade total.
Se um professor consegue isto, ele pode se considerar feliz... e eu
fui feliz. Tive alunos geniais como o Marco Lucchesi, que está aí
brilhando, e o meu filho mais novo, o André Domingos, que é uma
das pessoas que eu conheço que sabe mais latim por aí, professor
da UFRJ, e agora de grego, na UFF.
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Ouvindo o senhor falar assim da educação, podemos ter a impressão de que o senhor
cultiva uma ideia romântica dessa prática, quando sabemos que o senhor tem críticas
bastante afiadas quanto à situação de trabalho do professor e do quadro que pode ser
considerado de carência, ou de indigência, em certos casos.

É crítica e, por mais que façam greves, elas não adiantam pois
faltam lideranças firmes para conduzirem a luta, cujo objetivo imediato
é o melhor salário, legítimo direito de qualquer trabalhador, mas o
objetivo final é o de uma escola melhor para o aluno, onde o professor
possa ter tempo para estudar, preparar suas aulas, corrigir avaliações,
que isso também é trabalho e o professor o faz na marra, sacrificando
as horas de convívio com a família... denunciei isso várias vezes, sofri
isso na pele. Para se submeter a essa rotina só mesmo por vocação.
Como na história.

Também. Pois o historiador também é um vocacionado. O que
faz um historiador? Há uma cambada de analfabetos que estão por aí
se dizendo historiadores; basta ter um maço de papéis velhos que já se
é historiador. – Não é nada disso! – O historiador, além do conhe-
cimento, tem algo de vidente. Ele vê o que os outros não veem. Ele
sabe tirar da multidão de factuais aqueles “sidos” decisivos à história.
O senhor utilizou a palavra “sido”?

Exato. Quer dizer, o ser que foi, o sido. O passado.
O filósofo Martin Heidegger, quando vai falar de temporalidade e depois de historicidade
no âmbito de sua obra Ser e tempo, usa a mesma palavra para se referir ao passado:
sido (Gewesenheit).109 Aquilo que expressa um momento que foi.

A associação é possível. O historiador antes de mais nada é um
coletor desses “sidos”. Podemos dizer que este é um primeiro tipo de
historiador; após vem aquele que atua como um narrador, é aquele que
ordena os dados e vem narrar...
Esta é a história feita como por um Luiz Edmundo...

E, finalmente, o que interpreta os sidos, dando-lhes sentido.
Sobre essa história narrativa é que vem aquela história crítica, entre

elas a doutrina marxista com seus diversos métodos. Teríamos aí uma

109 Cf: HEIDEGGER, Martin. Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1993.
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interpretação da história. Com isso temos três modos de se compreender
a história e o historiador. Somente a partir daí teríamos aquilo que o
Henri Berr chamou em um dos livros daquela coleção Evolution de
l’Humanité 110 chamou de La synthese historique. Somente a partir de certas
sínteses históricas, isto é, a partir da interpretação de certos elementos é
que podemos afirmar que o marxismo ou que qualquer outra corrente
tem primado sobre a história.

Vem daí, por exemplo, a minha resistência ao marxismo. Pelo
menos durante algum tempo o marxismo pretendeu ser a doutrina
que daria a lei única para a história. O marxismo começa após a
Revolução Industrial, depois da Revolução Francesa. Ora, para se ter
uma ideologia que valesse de princípio para toda a história, teria esta
que explicar a história desde os primórdios do Homem. Só assim
poderia se pretender lei! Esta é minha objeção.
Mas perceba: qual a doutrina histórica que lhe permitiria isso? Nenhuma doutrina
ou método histórico dá conta dessa totalidade! Todo olhar historiográfico é retroativo
e mesmo que retornemos, antes desse saber se tornar disciplina, já o era. Herótodo e,
mesmo, Políbios, quando propõem suas “histórias”; já têm um olhar anacrônico! E
se o marxismo ou qualquer outro pensamento (como talvez o fenomenológico) se
propusessem a estudar a história, teríam que se lançar ao passado ainda que isso não
compreendesse todas as épocas. Quanto ao marxismo pretender dar leis... tenho cá
minhas dúvidas...

O marxismo pode ter até seu valor, até alguma abrangência,
mas essa não é universal. Ao fazer uma reflexão sobre a história é
possível se ver que, aos poucos, essa doutrina vem elaborando uma
visão vesga, torcidamente unila-teral, que se vai impondo como norma
definitivamente estabelecida de ver todo e qualquer fato histórico, apenas
sob a determinação do fator econômico. Apelando para trampolinagens
pseudointelectuais, seus defensores utilizam a ironia vulgarizante, a
manipulação dos números, a desmoralização das metafísicas, a invocação
de uma única falsa lei histórica – o do determinismo econômico – e,
agora, essa sutil e cansativa maneira de ser a nova metafísica disfarçada
de todas as coisas, que é o estruturalismo. O estruturalismo é uma
espécie de masturbação da inteligência que se onaniza em acrobacias

110 Revista fundada pelo historiador Henri Berr no ano de 1900.
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vazias sem conseguir fixar com segurança e nitidez definitivos conceitos,
nem sequer de validade universal, ao menos, para seu defensores,
Jakobsons, Lévi-Strausses, Lacans e Authusseres, cada qual possui um
código especial que só pode ser entendido pelo inventor e os
selecionados participantes do mesmo conventinho. Como possessos
de um vedetismo alucinante, a nova elite intelectual de brincadeira
perdeu os freios da seriedade científica e balburdiou-se em
monalogações exaustivas que não levam a porto algum de abordagem
filosófica. Nos concílios em que se tenta ecumenizar a recente Igreja
dos sem-Deus, o que se obtém é a multiplicação de outras espécies
estruturalizantes. Porque, em verdade, o estruturalismo é a torre de
Babel do determinismo econômico da História e ao mesmo tempo
o haxixe de fugas e falsos pensadores e a leucemia da lógica. Tomem-
se as mais recentes dissertações e teses de mestrado ou doutorado –
ressalvada uma ou outra exceção – e os livros, onde o fatual se esvai
para dar lugar apenas ao interpretativo do suceder histórico, e o que
se vê é aquela monotonia à qual falta, para começar, qualquer laivo de
versão poética, tão exorcizada como coisa de burguês, mas uma das
maneiras de poder renovar a abordagem repetitiva dos mesmos
acontecimentos.
Formulando dessa maneira, fica parecendo não haver pesquisa histórica séria partindo
da doutrina marxista de método estruturalista.

Há, mas são poucos. E os outros poucos não estruturalistas sérios
vão capitulando com medo dos estereotipados rótulos que se lhes afixam
e fincam entre eles e o público estudioso da História um muro de
incomunicabilidade cada vez mais alto. Campeia a insistente literatura
unilateral, desleal e agressiva, com suas capas sugestivas, imposta aos
universitários e possessivamente aboletada nas vitrines e balcões de
livrarias. Até mesmo nos arraiais da história da Igreja católica se vai
instalando a nova forma que tem como um dos postulados
principalmente abolir o religioso que sarcasticamente foi definido como
ópio do povo.

Justamente o que caracteriza o autêntico historiador é o respeito
a todos os fatores que de qualquer modo influam em cada fato ou
conjunto de fatos históricos, buscando apenas, rigorosamente,
determinar a preponderância de um deles. Parece mesmo consistir nisto
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a essência da interpretação histórica. Querer impor um único fator
como razão fundamental do processo da História é pretensão
demasiadamente forte para ser ousada. E, no entanto, é isto que se tem
feito e com a supressão cada vez mais avassaladora da liberdade dos
que discordam. Só uma interpretação poderia invocar tais foros de
exclusividade: a religiosa, que joga com o fator divino por trás de todo
o desenrolar dos acontecimentos. Ao menos determinada corrente, a
chamada providencialista, não vê na ação de Deus a manipulação dos
cordéis do desenrolar histórico de modo esmagadoramente
determinístico, como se costuma entender.
Mas ora, trocar um determinismo materialista por um determinismo divino, retornando
ao teocentrismo que grassou por grande parte da Idade Média, não constitui inovação
alguma.

Acontece que Tempo e liberdade são as duas constantes desse
posicionamento. Deus não violenta a liberdade do homem. Todos os
fatores se ajustam numa dança de influências, ficando a cada qual a
possibilidade de preponderar ao sabor dos ventos das épocas e meios
ou psicologias das gentes. E aqui há o lugar eminente para o econômico,
não como a mola exclusiva de todos os fatuais, mas como a que pode
frequentemente passar à frente, porque o homem, no fundo, é um ser
ferido por uma falha original.
O senhor é filiado a diversas instituições acadêmicas e, apesar de possuir críticas
quanto a elas, pôde organizar alguns empreendimentos de valor, por exemplo, à
frente do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói – IHGN.111 Em seu
entendimento, qual é a missão de uma instituição como essa?

O trabalho do Instituto deveria coligir, metodizar, arquivar
documentos e publicar a história e a geografia de Niterói. Teria, então,
a missão de resguardar a memória local. Se o instituto é regional, da
região; se é da municipal, do município. O que não quer dizer que se
atenha apenas à história de Niterói. É de Niterói, pois é sediado aqui,
mas tem total liberdade para tratar da história do estado, da nação
como um todo.

 Ao pesquisar essas informações, se valoriza a identidade do

111 Veja-se a este respeito KAHLMEYER-MERTENS. R. S. Opúsculos. Niterói: Nitpress, 2008.
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povo desta cidade. Entendo, compartilhando com a perspectiva de
Marc Bloch, que se o passado de uma cidade é coisa dada e que
nada o pode modificar, o conhecimento desse passado é coisa que
progride e que necessita ser ininterruptamente transformado e
aperfeiçoado.

É lastimável que as últimas quatro gestões desta casa não tenham
observado este que é seu papel principal...
Quando se afirma isso, se declara a dimensão social de instituições pertencentes à
sociedade civil e sua ação transformadora. O senhor enxerga neste papel social uma
dimensão intelectual? A pergunta tem o interesse de saber como uma instituição
ligada à história se articula no cenário político-intelectual; em última instância, que
compreensão tem de intelectual?

Intelectual é alguém que detém um conhecimento específico
e que entende ser obrigação disponibilizá-lo em benefício da
sociedade, seja por sua atuação pública em instituições como
universidades, academias, associações populares ou a qualquer popu-
lar interessado nesses saberes. Mais que um problematizador de
questões, é alguém que atende a demandas da sociedade sempre
que requisitado; produz em prol da comunidade e se engaja em
causas de interesse coletivo.
Não sei exatamente por quê, mas sua fala me lembrou muito a definição de intelectual
que o Pe. Sertillanges faz naquele seu pequeno livro A vida intelectual.112

Não é coincidência. Conheço o livro, ele é ótimo. Fui apresentado
a ele na universidade por um professor que o considerava “a bíblia do
intelectual”.
Devo concordar que alguns “conselhos” deste livro são bastante úteis à prática estudantil.
Ele apenas peca por já partir de uma concepção específica de intelectual: a tomista.
Quando Sertillanges fala do intelectual, logo se imagina um São Tomás de Aquino
em seu studium. Não vi, ali, uma reflexão sobre o que é ser intelectual, frente a
outras possibilidades.

E em qual você veria uma reflexão sobre o que é ser intelectual?
Ora, em várias outras de validade! A sociologia dos intelectuais de Gerard

112 Cf: SERTILLANGES, A.-D. La vie intellectuelle – Son esprit, ses conditions, ses méthodes.
Paris: Éditions de la revue des jeunes, 1934.
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Leclerc;113 O ópio dos intelectuais de Raymond Aron,114 e um título que ainda
dá muito o que pensar é Em defesa dos intelectuais, de Jean-Paul Sartre...115 É
em um dos ensaios desta obra que está contida a conferência que traz aquela frase
polêmica: “O intelectual é aquele que se mete onde não é chamado”.116

Na verdade, uma frase de efeito para se referir ao caráter extraordinário e
intervencionista da ação dos intelectuais quanto à política.

Bem lembrado!... Há, também, textos antigos naquela revista
que o Sartre e o Merleau-Ponty coordenavam...
Les temps modernes...

Isso mesmo!
Falando da socialização do saber a que o senhor alude em sua definição de intelectual.
Ela se traduziria nos eventos que o senhor organizou, como o que trouxe o antropólogo
Gilberto Freyre a Niterói, o Antônio Carlos Villaça, e o ex-Embaixador da
Venezuela, Ermano Provenzale Herédia, que na época era presidente da Comissão
Jurídica da OEA?117 Como foi organizar esses eventos?

Acredito que sim. Em minha primeira presidência, eu procurei
dinamizar o IHGN. Tive a ideia de trazer o Gilberto Freyre fazendo-
o sócio honorário. O Dr. Geraldo Bezerra de Menezes118 integrava com
ele o Conselho Federal de Cultura, e eu pedi que ele convidasse o
Gilberto a vir aqui tomar posse. E ele veio. Fui buscá-lo no aeroporto,
veio com a esposa.

113 LECLERC, Gerard. Sociologia dos intelectuais. Trad. Paulo Neves. São Leopoldo: UNISINOS,
2003.
114 ARON, Raymond. El ópio de los intelectuales. Trad. Enrique Alonso. Buenos Aires: Siglo
Viente, 1967.
115 SARTRE, Jean-Paul. Em defesa dos intelectuais. Trad. Sérgio Góes de Paula. São Paulo: Ática,
1994.
116 A frase citada de memória encontra formulação precisa no texto de Sartre: “O intelectual
é alguém que se mete no que não é de sua conta” (Op. cit., p.14).
117 Organização dos Estados Americanos: instituição internacional criada em 1948 e que congrega
35 nações independentes das três Américas (entre elas o Brasil, os EUA, Canadá, Argentina e
Chile). Os países-membros se comprometiam a defender os interesses do continente
americano, buscando soluções pacíficas para o desenvolvimento econômico, social e cultural.
118 Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes: nasceu em Niterói em 1915, foi jurista e ocupou o
cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho – TST, durante o governo Dutra. Participou
de diversos conselhos regionais e nacionais do trabalho. Professor Catedrático da cadeira
Direito do Trabalho na Faculdade de Direito da UFF. Autor de diversas obras jurídicas.
Pertenceu à Academia Fluminense de Letras – AFL, dentre outras. Faleceu em 2002.
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De noite, na hora da fala do Gilberto, o auditório estava lotado,
tinha gente sentada nas janelas, nas escadas e já esperavam por duas
horas; todos estavam inquietos, ansiosos para vê-lo. Para piorar, os
dois aparelhos de som enguiçaram, deixando todos na mão. O Geraldo,
por ter feito o convite, insistiu em fazer a fala de recepção. Veio com
aqueles discursos retóricos à moda antiga, um calhamaço que começava
assim: “ – Meus senhores... autoridades presentes...”. Não poderia dar certo...
e não deu, e o castigado foi ele. Não demorou muito a plateia começou
a bater palmas interrompendo-o e gritando: “ – Muito bem! Bravo!”,
para ele parar de falar. Um fiasco! Passaram logo a palavra ao Gilberto,
que se chegou para o meio do público e falou. Foi muito bom! Um
silêncio, que poderia se ouvir uma mosca voando. Tenho tudo
fotografado, veja você.
Este que entrega o diploma de sócio ao Gilberto é você mais novo?

Correto, isso foi em 1981. No caso do Ermano Provenzale, não
fui eu que tive a ideia. Foi o Oliveira Júnior, que era amigo dele, mas foi
em minha gestão.
E o Antônio Carlos Villaça? 119

Villaça veio três vezes. Veio como benemérito do IHGN, depois
numa palestra sobre o teólogo Thomas Merton. Por fim, deu uma
palestra num evento que envolvia o Instituto e outras academias: dessa
vez ele falou sobre Georges Bernanos,120 que foi um vulto de
importância para o pensamento francês.
É verdade. Mesmo em seu autoexílio, aqui no Brasil, por causa da Segunda Guerra,
Bernanos permanecia atento ao movimento que gente como Camus, Blanchot e

119 Antonio Carlos Villaça: jornalista, conferencista e tradutor. Nasceu no Rio de Janeiro em
1928. É reconhecido como um dos mais importantes memorialistas do Brasil, autor de
mais de 20 livros, dentre os quais destacamos O nariz do morto (1970), O anel (1972), O livro de
Antônio (1974), Monsenhor (1975), Alceu Amoroso Lima (1984). Villaça foi agraciado, em 2003,
com o Prêmio Machado de Assis, concedido pela Academia Brasileira de Letras pelo conjunto de
sua obra. O autor faleceu no dia 29 de maio de 2005.
120 Georges Bernanos: escritor e jornalista francês, nasceu em Paris em 1888. Soldado na
Primeira Guerra Mundial e repórter na Guerra Civil espanhola, após constituir família,
refugiou-se da Segunda Guerra Mundial no Brasil, morando em Barbacena /MG, entre os
anos de 1938-45. Entre suas obras estão: L’imposture, (1927); La grande peur des bien-pensants
(1931); Diário de um pároco de aldeia (Le journal d’un curé de campagne, 1936). De volta à
França, Bernanos morre em 1948.
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Lassaigne fazia em seu país. Ele também apoiou muito o André Gide, quando este
experimentou certa decadência nos meios intelectuais.121

Pois é... e Villaça veio apresentar a obra dele. Bernanos morou
no Brasil, lá em Minas Gerais, se não me engano em Barbacena.
Bernanos conviveu com Alceu Amoroso Lima122 e outros, mas muitos
dos brasileiros não o conheciam.
O Bernanos integrou o secto de Leon Bloy, como teria feito Maritain e Raïssa?

Não sei dizer. O Bernanos era mais moço que os outros... pode
ser que tenha, jovem, conhecido o Bloy, pois esta turma se frequentava,
mas não tenho notícia disso.
Que relação você teve com o Villaça?

Durante algum tempo fomos muito próximos, a ponto de ele
se sentir à vontade de me ligar às onze da noite e nós entrarmos
madrudaga adentro conversando sobre filosofia, teologia, literatura etc...
Certa vez eu pedi que ele escrevesse um artigo sobre Thomas Merton,
por quem nutríamos especial inte-resse. Passei a comprar sempre o
Jornal do Brasil (no qual ele possuía uma coluna) para ver se o texto saiu.
Justamente em um dia que eu não comprei o jornal ele publicou o
artigo, e eu perdi... só fui lê-lo depois de publicado em um pequeno
livro chamado Filósofos, poetas e místicos,123 se não me engano.
Conheço o livro.

Pois é, neste livro o texto sobre Thomas Merton foi escrito a
meu pedido. Eu hoje preparo, com algum vagar, um livro parecido
com este. Nele há biografias como a de Edith Stein, Contardo Ferrini...

121 Cf: WINOCK, Michael. De André Gide a Jean-Paul Sartre. In: O século dos intelectuais. Trad.
Eloá Jacobina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. p. 507-520.
122 Alceu Amoroso Lima (Tristão de Athayde): advogado, crítico de literatura e jornalista.
Nasceu no Rio de Janeiro em 1893. Adotou o pseudônimo Tristão de Athayde, ao se
tornar crítico (1919) em O jornal. Conviveu com personalidades da cena literária como
Alberto de Faria, Afrânio Peixoto e Octávio de Faria. Adepto do Modernismo na Literatura,
escreveu importantes ensaios, como Afonso Arinos (1922). Participou da fundação da
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC/RJ e foi um dos fundadores do
Movimento Democrata-Cristão no Brasil. Tornou-se símbolo de intelectual progressista na luta
contra as transgressões à lei e à censura que o regime militar após 1964. Morreu em
Petrópolis em 1983.
123 O título preciso do livro é: Místicos, filósofos e poetas. Cf: Bibliografia.
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Vemos entre seus trabalhos alguns artigos sobre pensadores como Maritain e Gilson...
Sim, Maritain foi aluno de Henri Bergson. Depois de sua

conversão ao catolicismo foi o responsável pela reintrodução de São
Tomás de Aquino nas universidades francesas. Enfrentou grande
resistência para tanto, adivinha de quem? Dos católicos. A resistência
maior foi dos próprios católicos! Mas em torno desse projeto criou-
se um grupo de intelectuais, que frequentava a casa do casal Jacques e
Raïssa Maritain, um grupo de mentalidade aberta. Este filósofo
escreveu muito sobre estética, poesia. O artigo que escrevi sobre ele
trata desse episódio e do grupo intelectual que girava em torno das
ideias deste filósofo.
Seu artigo sobre Etienne Gilson é por ocasião da morte deste medievalista?

Ele foi, de certo modo, o responsável pela conversão de Tho-
mas Merton, pois foi depois de ler O Espírito da Filosofia Medieval,124 livro
de Gilson, que Merton se converteu. Ele foi o maior estudioso da
História da filosofia católica. Conhecia boa parte da tradição filosófica
católica, todos aqueles mestres do passado...
Conhecia Tomás de Aquino como poucos; Descartes, que vem no roldão da
Idade Média...

Também, também! Gilson tem um estudo extenso sobre Agostinho,
no qual ele assevera que a sentença cogito, ergo sum, o “penso, logo sou”, não
é formulada por Descartes, mas por Agostinho, muito antes.
Correto, pois essa formulação vem antes pela negativa, quando Descartes experimenta
a suspensão de quase todas as suas certezas pela via da dúvida hiperbólica, que o conduz
à constatação de um dubito, ergo sum, de um “duvido, portanto sou”. É conhecido
o argumento de Agostinho (que antecede Descartes) como igualmente válido, formulando
em seu De civitate Dei como: fallor, ergo sum ou “falho, logo sou.”

E Descartes, formado na melhor tradição da Ratio Studiorum,125

conhecia isso, ele leu Suarez...

124 GILSON, Étienne. O espírito da filosofia medieval. Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins
Fontes, 2000.
125 Ratio Studiorum era um documento que fornecia parâmetros e diretrizes utilizados
pelos educadores jesuítas da Companhia de Jesus para os programas de ensino no formato
católico. Toda a programação das atividades era diretamente ligada à formação dos
estudantes para uma vida cristã que visava à total obediência aos princípios da Igreja.
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Sim, sim! Não resta dúvida!
Gilson, além de conhecer Descartes muito bem, tinha estudos

sobre a obra de São Boaventura e a filosofia contemporânea. Quando
esteve aqui no Brasil em 1956, em São Paulo, dando um curso no
Centro Dom Vidal da capital paulista, palestrou e bombardeou bastante
as ideias de Teilhard de Chardin, arrasou o Chardin...
A história fluminense também ocupa a pauta de suas pesquisas em história. A história
de Magé, o projeto de um livro sobre a história do município de Bom Jardim, estudos
sobre a Ilha do Governador... mas entre tudo, a história de Niterói, especialmente o
capítulo de sua fundação, envolvendo a figura do índio Arariboia, parece ser o ponto
para o qual sua atenção converge.

Certo. Concentro-me nos estudos sobre Arariboia e não dá para
fazer mais. Desconfio deveras de figuras que ostentam o predicado de
“maior historiador de Niterói”. Não pode ser. Por um motivo simples:
ainda não se fez a história de Niterói. Certa vez o Lyad de Almeida126

me convidou para tocar o projeto de uma história dessa cidade. Eu,
claro, não aceitei. Isso não é obra para um único homem! A menos que
fosse um Taunay, mas o Taunay morreu! Este, sim! Era uma competência
fora do comum.
Você se refere ao Afonso d’Escragnolle Taunay?127

Sim, o filho do Alfredo, do Visconde. O Afonso eu conheci,
inclusive, conversamos. Era historiador. O Taunay pegaria uma
empreitada dessas. Mas seria um trabalho que teria que ser precedido
de pesquisa séria de quem tem formação em história, não é obra para
aventureiros nem para “historiadores de fim de semana”. Um projeto
como esse abraça quatrocentos anos de história: como fazer uma síntese
dessas? Isso é coisa séria!

126 Lyad Sebastião de Almeida: nascido em Niterói no ano de 1922, foi Juiz do Tribunal Regional
do Trabalho da 1ª. Região; professor livre-docente de Direito do Trabalho na Universidade
Federal Fluminense – UFF, autor de diversas obras jurídicas, jornalísticas e literárias (poéticas).
Entre tantas, pertenceu à Academia Fluminense de Letras – AFL. Faleceu em 2000.
127 Afonso d’Escragnolle Taunay: professor, historiador, ensaísta, nasceu em Nossa Senhora do
Desterro em 1876. Membro da Academia Brasileira de Letras. Era filho de Alfredo d’Escragnolle
Taunay, Visconde de Taunay, autor de Inocência. Dedicando-se aos estudos historiográficos,
Afonso Taunay especializou-se como o grande mestre do bandeirismo paulista, do período
colonial brasileiro e da literatura, da ciência e da arte no Brasil. Morreu, em São Paulo, em
20 de março de 1958.
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128 Veja a nota biográfica e entrevista de Antônio Barcellos Sobral ainda neste volume.

Matoso Maia e Figueira de Almeida, por exemplo, embora não
fossem historiadores, tinham jeito para a história e até foram felizes
com os resultados obtidos; mas, perceba, eles tiveram o bom-senso de
intitular a obra como Noções da história de Niterói, ou seja, elementos,
nada com pretensões de totalidade. Ainda assim, há muito de
diletantismo nesta obra: tem horas que ela se resume a um anedotário;
eles erram com relação ao Arariboia...
Falemos um pouco deste que é apontado como suposto fundador de Niterói: o chefe
termiminó Arariboia. Há uma querela entre alguns historiadores que defendem que
Niterói não teria sido fundada por ele, mas por decreto assinado por D. João VI, já
em 1808...

Arariboia não fundou Niterói. Poucas foram as cidades
fundadas no Brasil colonial: Rio de Janeiro, Salvador... São Paulo, por
exemplo, não foi fundada. São Paulo não foi fundada! Na
comemoração dos 400 anos desta cidade, o que se comemorou foi
o estabelecimento do colégio dos jesuítas, marco de uma comunidade
instituída ali, mas fundação não houve. Do mesmo modo foi com
Niterói: Arariboia veio para cá, teve função importante como defen-
sor da costa contra invasores franceses, mas nem ele tinha ideia disso.
Quase nada se sabe daqueles sesmeiros que vieram morar aqui naquela
época. Sabemos apenas que ele veio morar aqui com sua tribo. Nisso
reside a importância de Arariboia nos primórdios de Niterói. Ignorar
isso é violentar a história!
Em um de seus últimos livros, Croniquário da água escondida, temos amostra
do seu hibridismo. É um livro que traz pequenas crônicas, artigos de cunho histórico
e poesia. Sobre esta última, o poeta Barcellos Sobral 128 comenta em um exemplar do
jornal Letras fluminenses da década de 1980: “Ao término da leitura dos três
livros que integram a obra poética de José Inaldo Alonso, Oleiro de vento (1967),
Ilha do sido (1967), Stella, luar dos meus andados (1986), descobrimos que
o autor possui um idioma poético sui generis e riquíssimo. De intrincada malha
estética. Explorando filões existenciais comuns, como a infância, Deus, o amor, sua
própria afetividade e a morte, Inaldo o faz em termos líricos – extremada e
extremosamente líricos – e, algumas vezes, discretamente dramáticos.” Como o senhor
recebeu esta crítica?
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Ela me surpreendeu; aliás, os críticos estão aí para isso. Ele disse
coisas de meus trabalhos que nem eu mesmo sabia. Ele revelou a mim
que minha poesia era instintiva; eu não me dava conta disso. Hoje sou
consciente. Acho que o Sobral acertou. Ele não viu tudo, pois o todo
sou eu, mas ele foi ao mais importante: estilo, temas fundamentais...
Tenho várias fases em minha poesia: em Oleiro de vento, há uma poesia
niilista, paira certo desânimo sobre ela; em Ilha do sido eu me aproprio
da terminologia da história e da geografia para fazer poesia; há aí um
amadurecimento do estilo e temático.

Vê-se ali poemas como o “Soneto da geomorfologia”, “Sesmaria
de mim” e, se conhecermos um pouco de geografia, se entende ainda
melhor as metáforas como a da ilha, (que tiveram influência em minha
vida; morei em Paquetá durante dois anos e depois na Ilha do
Governador) e de expressões como: “atol de nossos pedaços” etc.

Por fim, minha poesia ganha acento mais existencialista, do
existencialismo cristão. É o caso do soneto “De profundis”. Há também
elementos da psicanálise em minha poesia.
É uma poesia sui generis.

Sobral também acha isso. Ele acha que minha poesia não se
enquadra nos rigores das escolas. Concordo com ele, mas devo confessar
alguma influência daquelas poesias místicas do simbolismo, como no
caso de Cruz e Sousa, Tasso da Silveira, mais até do que Paul Claudel.

Principais obras:
Oleiro de vento. Niterói: Dom Bosco, 1967.
Ilha do sido. Niterói: Ed. do Autor, 1976.
Stella, luar de meus andados. Niterói: Grupo Luar, 1976.
História – Arariboia em notícia. Niterói: Zoomgraf-K, 1976.
Notas para a história de Magé. Niterói: Ed. do Autor, 2000
Croniquário da água escondida. Niterói: Nitpress, 2008.
Águas de outono. Niterói: Nitpress, 2008.
O luar de meus andados. Niterói: Nitpress, 2009.
Lua madura. Niterói: Nitpress, 2010.
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“Creio que ser intelectual  é permitir-se pensar sobre
o pensado. Tentar ler a realidade sob diversas
formas e tempos, linguagens. Não o vejo como
um tradutor – no seu sentido pragmático – mas
um formulador de questões que não são pensadas
num primeiro momento. Um formulador de
perguntas infinitesimais. Seus vínculos políticos talvez
não sejam o que mais o credencie como um avant
la léttre, mas seu habitat inquietante.”

Professor, Mario (Fumanga) Santos de Souza nasceu em Itaobim/MG. Morou
desde a infância em Duque de Caxias (município da baixada fluminense) e a partir
da década de 1980 atua em Niterói, onde reside. Embora possua dezenas de artigos
publicados em jornais, o autor não se considera jornalista, concentrando sua produção
bibliográfica em ensaios autorais sobre a linguagem, educação, filosofia da educação,
epistemologia e estética. Sua formação acadêmica diversificada compreende a Pedagogia,
a Sociologia Urbana e a Filosofia, em diversos níveis de graduação. Lecionou em
diversas Instituições de Ensino Superior, inclusive como professor substituto da
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, nas quais orientou
monografias e dissertações de mestrado. Na entrevista, Fumanga fala sobre sua
participação em projetos sociais afins às suas compreensões ideológicas em face das
suas leituras da pós-modernidade.

***

Mario Fumanga
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Mais que uma formação, sua trajetória descreve uma história de superação.
Minha louca trajetória... Fazer supletivo de segundo grau noturno

e trabalhar – no informal é claro – desde os 8 anos e ainda ter uma mãe
analfabeta que buscou ofertar o que não podia: as letras; é, no mínimo,
conversa para psiquiatra. Não sou o único, tenho certeza, mas sabia que
a universidade pública – de início a UFRJ – era uma realidade inexistente
para mim. Algum vento de idealismo ressoou em meus ouvidos (risos) e
ao ler em algum lugar o cogito cartesiano pensei: é isso, Filosofia. Esse é o
caminho para conhecer o conhecimento. Não seria de todo fora mencionar
que iniciamos pela Física, mas a matemática tratou de excluir-me (risos).
Também a mim (risos)

 Compreendi nesse momento que a militância seria um caminho
para a transformação coletiva e individual. Participei de muitas esferas:
Movimento Estudantil, Movimento Popular... Lia, não, devorava, tudo
o que fosse ligado aos movimentos sociais. Comecei pela Revista Proposta,
da FASE. Percebi que a única forma de conseguir um espaço seria
pelo conhecimento, não teria outro jeito. Não tinha habilidade para
furto ou roubo, além disso, sentia medo. Minhas referências familiares
eram parcas. Ao entrar na universidade era eu um dos poucos que não
falavam ao menos dois idiomas... Era um nada, face a um quase tudo
que me rodeava. Hoje continuo como um nada, mas ao menos sei um
pouquinho de matemática (risos).
Tendo tido sua primeira experiência com a sala de aula, como foi o caminho para a
Faculdade de Educação?

Pois é... Comecei Pedagogia na UERJ, confesso que odiei, talvez
por ter uma referência da Física e da Filosofia. Sempre fui atraído pelo
que me era distante. A opção foi por perquirir a ideia do conhecimento
e sua captação/difusão. Deparei-me, no primeiro dia de aula, com um
professor que perguntou para a turma: Existe coisa melhor que ter um bom
chefe? O pior que o filho de quenga dava aulas de Sociologia da Educação!
Eu, militante e circunscrito às ideias anarquistas, não me contive: Sim,
não ter chefe! A partir dali fiquei marcado por ele e pelos colegas que me
acharam estranho... (risos) Tive muitos problemas na Faculdade de
Educação; só melhorou quando fui para a UFF. Mas lá, outro problema:
plena ascensão do marxismo e um outro grupo do psicologismo
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dominante. Tinha acabado de ler Filosofia da miséria, de Marx – odiei! Vi
um autor prepotente e darwinista – e achava que Freud devesse ser
substituído pelas leituras de Reich e Jung, e o pior: estava começando a
me aproximar de Baudrillard com uma forte compreensão de
Baudelaire conjugado em Benjamin. Na Faculdade de Educação queria
apropriar-me do discurso da área, pois queria o Mestrado em Educação.
Resumindo: só fiz Pedagogia para aprender a criticar a própria
Pedagogia.
Sua formação em âmbito de graduação foi bastante ativa. Seu currículo mostra
dezenas de participações em eventos, várias participações em programas de iniciação
científica, leituras compulsivas e um forte engajamento no movimento estudantil.
Sou capaz de presumir que essa militância seja produto não só da atividade
intelectual, mas de suas vivências passadas.

Presumiu correto. Sempre achei que era possível mudar o
que nos é adverso, coletivamente – ainda acho isso. A compulsividade
adquiri na Filosofia e pelo fato de chegar à universidade totalmente
defasado em relação a outros colegas. Sim, percebi o quanto me
fora distanciado o conhecimento, o quanto estava fora do círculo
que chamamos de cultural. Amava música e passei a ler. Li muito,
muito, mas menos do que deveria. Não tinha habilidade musical,
mas eduquei meu ouvido. O mais significante: ouvi The Doors e os
Tropicalistas: sim, entrei em parafuso. (Risos) Queria apropriar-me
do que fora negado, queria minha parcela a que tinha direito apenas
pelo fato de existir! Nunca consegui separar o estudo da militância
e sentia-me compromissado a fazer isso pelo coletivo, inclusive.
Participei do Pré-Vestibular para Negros e Carentes (PVNC), e antes de
sua fundação, das suas reuniões iniciais do grupo da Fundação Steve
Biko, da Bahia, nos congressos da UNE. Era militante anarquista e
via na educação algo possível de se combater os ideais marxistas,
que me soavam falsos, panfletários. Minha vida intelectual foi sendo
construída por isso: buscava o que não me era acessível e, nessa
busca, aprendia... muito. Não sou nostálgico, mas hoje quando me
vejo respondendo a essas perguntas e com nomes como DaMatta,
Ciro Flamarion, além dos outros – como Lucchesi – penso: a
pequenez de meu olhar era quase um átomo no início e hoje foi
desintegrada à luz desses continentes intelectuais que aqui estão.
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Nosso ex-ministro da cultura certa vez disse que o primeiro passo para a inclusão
social do negro seria a iniciativa por se incluir. Ele – Gilberto Gil – se definia como
negro incluído. Você acha que a decisão de incluir-se é suficiente para tirar um jovem
negro e pobre da segregação e fazer com que ele se inclua socialmente, como na sua
história de vida?

Não, não acho. Gil é a perfeição na música, mas a política é a
arte da imperfeição. Creio que o primeiro passo seja perceber-se como
incompleto e não só como injustiçado. Mas sei que isso é pouco face à
problemática do acesso e da vontade própria em acessar-se. Nesse
aspecto Gil está perfeito como sua música. Mas ratificar isso do alto de
sua representação política não é muito viável, se não ofertamos a
possibilidade desse jovem se querer acessado/incluído. Os incentivos
que seu Ministério tem dado não refletem suas palavras iniciais. Mas o
jogo de soma zero, a política, não segue as regras do homem só, mas
de vários homens e como Foucault, micropoderes.129 O ministro não é o
intelectual/músico, mas o intelectual/ministro.
E o que dizer da chegada de um negro incluído à presidência dos EUA?

Pois sim... Obama, sonoridade de Osama e negritude de Mandela.
A história é algo intrigante. Enquanto o mundo vislumbrava a
possibilidade de eleger um negro nos EUA, Mugabe decepava cabeças
que não votavam nele. A democracia é escrita com vermelho-sangue e
sempre foi uma criação de poucos que pensam por muitos. O
Iluminismo foi soberbo quando da gestão de Robespierre na França e
mandou seu recado: para libertar, os herdeiros da monarquia devem
sucumbir, mesmo que não sejam respeitadas as individualidades. Marx
fez o mesmo em seus escritos ao defender uma ditadura do proletariado.
Esses devaneios são pra dizer: Obama é simpático, mas no mundo do
espetáculo a simpatia pode ser um mero jogo de cena.
Você não acredita, então, naquela letra de O Rappa que diz que “é só regar os lírios
do gueto que o Beethoven negro vem pra se mostrar”?

É claro que o passado do atual presidente americano – que não
foi eleito com um discurso de defesa da negritude – demonstra

129 FOUCAULT, Michel. Os intelectuais e o poder. In: Microfísica do poder. Trad. Roberto
Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1979.



236 Roberto Kahlmeyer-Mertens

superações. Mas lembre-se: ele foi educado como um branco, em escolas
de/para brancos. Não se passa incólume por Harvard e Chicago: útero
do liberalismo. Minha expectativa seria apenas: o poder mudou de cor...
Mas ele teve que querer e isso foi decisivo. Alguém um dia disse: não existe
abuso de poder, o poder já é um abuso. Pois o que está sob os olhos e mãos de
um negro nem a África vivenciou. Vale a festa, vale o princípio da
liberdade. A história nos dirá se agora os intelectuais terão um instrumento
claro de luta. O adversário (?) mudou de cor e o discurso pelas minorias
será absorvido pela esponja das ideologias. Certamente os discursos mais
apressados terão que ser reescritos e as Teorias da Conspiração serão
amalgamadas por alguns. A mão invisível será ressuscitada e o barulho feito
por reclames certamente será quase inaudível.
O trabalho que você desenvolveu na Universidade Popular da Baixada
Fluminense e no Pré-Vestibular para Negros e Carentes - PVNC vem,
então, reafirmar essa convicção político-intelectual. Se é que podemos separar essas
duas instâncias.

Quando desenvolvi esse trabalho nessas instituições, queria
aprender e tentar passar a necessidade de se incluir aprendendo. Isso já
é política! Claro que não vejo como instâncias em separado, em hipótese
alguma. Afinal, li Aristóteles e o velho grego não deixa que isso aconteça
(risos). Nunca abandonei a ideia de trabalhar junto, inclusive, na iniciativa
privada. Afinal, contas devem ser pagas e ideias não se sustentam apenas
com ideias. Além disso, queria estar na esfera de onde são projetadas as
coisas e não apenas foco da projeção. Aprendi com Secos e Molhados que
“Aquele preto, tão preto/Com aquela barba branca/ Tão preta/ E
aquele olhar tão meigo/ De quem espera ganhar/ Um sorriso incolor”.
Embora você atue como docente e pesquisador no Ensino Superior (inclusive Pós-
graduação), você insiste em dar aulas para o Ensino Médio. Neste mesmo segmento,
em sua época, atuaram pensadores de relevo no século XX (poderíamos citar o
Sartre e o Deleuze). Que retorno o trabalho junto a esse público lhe traz?

O retorno, talvez eterno, é uma cachaça-sobrevivência. O principal
seria ver olhos brilharem com a possibilidade de construir algo que lhes
pareça out. Além de deparar-me com excelentes profissionais que veem
nesse segmento uma tarefa que muitos intelectuais consideram menor: ensinar
a aprender. Os caras são potências em ebulição, ensinam-me muito e por
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demais, suas buscas, normalmente, são incessantes. Se um chega a perceber
que o conhecimento deforma e forma ao mesmo tempo já valeu, já foi
cumprida uma tarefa hercúlea e socrática: mostrar ao outro que o pouco-
muito que se sabe é inferior ao que se tem a saber. O mais interessante é
que amo trabalhar, inclusive, com Concursos Públicos. Uma educação
fast food que possibilita vida e... conhecimento.
Depoimentos de alunos seus são frequentes quanto ao seu domínio dos temas das
aulas; também falam da perplexidade que sentiam ao ver você conseguir dissertar
criticamente sobre Authusser, Establet, Passeron e Bordieu e ao mesmo tempo
trazer à baila exemplos dos desenhos animados como os Jetsons e os Flinstones.
Seria isso figura de retórica, recurso didático? Teria isso a ver com o que você
chama de trazer a “rua” para o discurso acadêmico? (risos)

Não, não é figura de retórica. As ideias são vivas e em constante
mutação e estão em todas as coisas, pluriformemente. Creio que seja
possível falar da pedra a partir do algodão e do complexo a partir do
imediato. Procuro valer-me da instância da complexidade a partir das
coisas que nos rodeiam, assim, quase antropologicamente. Talvez seja
esse um dos papéis do intelectual: construir óculos para que enxerguemos
melhor e ensinar as visões turvas a criarem seus próprios óculos como
forma de desconstruir o que fora criado pelo próprio intelectual. Daí,
quem consegue separar o professor e o intelectual merece um prêmio:
ambos compõem um mesmo, sem a mesmice, espera-se.
Vê-se em todo o seu trabalho um interesse por princípios. Talvez por isso o discurso
epistemológico tão presente. Gaston Bachelard foi uma referência que durante bastante
tempo orientou suas reflexões sobre a educação. Em sua avaliação, Bachelard hoje
continua a ser uma pedra-de-toque adequada aos problemas de uma epistemologia da
educação?

Credo, Alemão! Que coisa difícil!... Sim, Bachelard ainda deve
ser o cânone da Epistemologia. Esse autor ainda mexe com minhas
reflexões... O princípio é algo que deve ser perquirido por todos os
que querem criar a partir do criado – Ciência. O Bachelard diurno se
completou com o noturno. O caminho último da ciência, epistemologia,
filosofia, hermenêutica é, sem dúvida a Poesia, o Cinema, a Arte. Não
consigo ver os escritos de Bachelard fora de uma obra de Rodin, de
uma música de Stockhaussen, de uma impostura de Glauco Mattoso



238 Roberto Kahlmeyer-Mertens

ou de um sorriso grande-pequeno-negro de Grande Otelo. Muitos me
criticam por isso, mas é para isso que servem as ideias: serem criticadas.
Não consigo imaginar uma Epistemologia da Educação sem um diálogo
com a obra de Bachelard. Talvez eu também não queira (risos).
Sua principal obra continua sendo o Abismo do texto.130 Esse livro tem na
mesma proporção espírito, sutileza; anarquia e paradoxo. Os ensaios publicados lá
em 1999 já esboçam um diálogo com a Pós-modernidade. É possível ver lá a educação,
a política, a estética, a literatura e a linguagem em conexão com as ideias de Kosik,
Maffesoli, Zizek e Bauman. Como esses pensadores – especialmente estes dois últimos
– tangem seu trabalho?

Ainda creio que o ensaio é o tour de force das reflexões teóricas.
Sendo o conhecimento um eterno desaprender/aprender/
desaprender, creio que as reflexões que se deixam permear pela
inquietude devem, necessariamente, ser consideradas. Em um
primeiro momento não há de vircular-se, mas distanciar-se de todo
e qualquer postulado que se queira definitivo. Já soa incômodo falar
em algo que se veja assim. Em Kosik, apesar de seus vínculos
marxistas, trabalho o conceito de pseudoconcreticidade com o propósito
de explicitar o trabalho da idelogia no construto do concreto – que
é pseudoconcreto. Kosik, ainda jovem naquele momento, nos ensina
a ler a realidade a partir de uma postura de inquirir o real de suas
próprias bases de formulação. Uma dialética desconstrucionista com
o princípio de instaurar uma nova demanda que se quer incessante:
destruir a pseudoconcreticidade. Vejo isso no ato/processo de
construção textual. Não penso que haja um locus privilegiado de
construção textual. O texto é promíscuo em suas fontes e não
devemos ser prostitutos do saber sob as ordens dos cafetões de
plantão. Não dispenso os cânones, mas não creio que o texto esteja
escrito. Parafraseando Marcelo D2, é um livro que está à busca de
um texto perfeito, como direcionado por Bráulio Tavares em A
coisa, que parafraseio, quase copio no livro (risos).

Já Bauman é uma descoberta muito significativa: encoraja-
me a dialogar com autores quase intocáveis na Sociologia e Filosofia.
É um autor que navega, facilmente, em várias praias. Procura

130 Cf: Bibliografia ao fim desta entrevista.
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apresentar como as macroteorias incidem sobre o cotidiano vivido
e exige um novo homem, um novo tipo de humanidade. Parte de
um postulado freudiano – a do mal-estar da modernidade – e
constrói um dos tratados mais importantes sobre isso aí que se
chama de modernidade. Diriam muitos que é uma metanarrativa
contra as metanarrativas instauradas e que suas referenciações não
estão bem situadas. Mas ora, como ser fiel a um postulado se o
próprio conceito de postulado está, esteve, estará em eterna
construção? Bauman consegue mostrar o cotidiano vivido a partir
de diversos elementos que tangenciam o real. Suas referências são
múltiplas, diversas. E o melhor: há movimento em seus textos! O
polonês escreve leve, uma capoeira regada de música híbrida. O
livro Abismo do texto sai disso: uma inquietude pessoal de apresentar,
minimamente, o quão impossível é terminar um texto. Tudo o que
terminamos falece e quero vida. Mas, como Nietzsche, jamais morreria
por minhas ideias.
Há alguns anos o Slavoj Zizek foi apresentado pelo Suplemento Mais da Folha
de São Paulo como o “Super intelectual”.131 Como leitor de Zizek, você saberia
explicar essa denominação? É claro que isso é uma provocação! (risos)

Sim, e o filósofo esteve, inclusive, no Brasil em maio passado,
(em maio de 2011). Mas sou leitor, apenas, de seus textos publicados
na Folha. Aprendi, na Filosofia, a ver com desconfiança a todos os
que se coloquem como especialistas em tudo, com opiniões
consolidadas sobre todas as coisas e com o propósito de dar a
última palavra sobre um determinado assunto em pauta. Seu vínculo
é o da ética para alguns, de estética para outros, de dialética para
vários, de político para muitos... Sim, Zizek é a figura talvez mais
representativa do diletantismo intelectual. Preenche espaços, brilha
intensamente, mas não resiste a um olhar mais cuidadoso. Não ser
um eremita é o pensamento de todo intelectual engajado, mas creio
que Zizek deveria ficar em sua caverna, junto, inclusive com Olavo
de Carvalho e todos aqueles com pretensão de Zaratustra. Participar
ativamente como um Chomsky é para poucos. Creio que Débord
acharia graça dessa pergunta...

131 O SUPER intelectual. Folha de São Paulo. São Paulo, 30 nov. 2003. Caderno Mais!.
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E o intelectual? O que o Fumanga entende por intelectual?
Pois sim... A imagem de algo em construção vem muito a mim.

Creio que ser intelectual é permitir-se pensar sobre o pensado. Tentar
ler a realidade sob diversas formas e tempos, linguagens. Não o vejo
como um tradutor – no seu sentido pragmático –, mas um formulador
de questões que não são pensadas num primeiro momento. Um
formulador de perguntas infinitesimais. Seus vínculos políticos talvez
não sejam o que mais o credencie como um avant la léttre, mas seu
habitat inquietante. Gramsci fez uma das mais densas abordagens dos
intelectuais e de seus papéis em Os intelectuais e a organização da cultura.
Talvez como o craque de futebol, considero o intelectual como aquele
que antevê a jogada e joga já pra um futuro mesmo atemporalmente.
O intelectual lê e faz a história a partir de uma potência que deve ser a
cada momento refeita.
“ – E ‘voilá’ Jean-Paul Sartre!” É isto mesmo o que eu estou ouvindo? 132

Não só ele. Nessa compreensão fala alto também o Jean Guitton,
quando fala do trabalho intelectual e o próprio Gabriel Marcel e sua
visão crítica dos saberes.133

E como intelectual, quais são seus princípios ou ideais afiançáveis?
Na minha parca postura intelectual – que o Sokal e o Bricmont

não me ouçam! – percebo o quanto temos que ler realidades desprovidas
de interesse próprio – tarefa hercúlea essa! Talvez seja o andarilho do
desaprender. Não deve ele negociar uma resposta a um problema em
ebulição; é uma esfera da esfera de poder já instaurada pela posição
assumida, mesmo que não seja um pensamento de avant garde. Esse
ano relembra-se os 40 anos de 68! Ano forte para esse aspecto da
atuação política. Não dá para negociar ideais resultantes dos conflitos
de ideias  forjadas por uma atuação político-artística. Não falo aqui
dos engajados e não engajados. Talvez concorde com Marx em um
ponto: a história se repete como farsa. Ser intelectual é lutar com o seu
próprio modus operandi de ser ator.

132 SARTRE, Jean-Paul. Em defesa dos intelectuais. Trad. Sérgio Góes de Paula. São Paulo: Ática,
1994.
133 GUITTON, Jean. Le travail intellectuel : Conseils a ceux qui étudient et a ceux qui écrivent.
Paris : Albier, 1951. ; MARCEL, Gabriel. Le déclin de la sagesse. Paris: Plon, 1954.
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Você mencionou Sokal e Bricmont, o que nos faz crer que você acompanhou os
debates que eles geraram com o Imposturas intelectuais.134

Sim, acompanhei.
E o que você pensa da provocação deles?

Achei muito deselegante.
Deselegante!?

Sim... deselegante demais! É bem verdade que, com a farsa que
Alan Sokal preparou, (publicando como artigo um mosaico de citações
dos principais figurões pós-modernistas, sem que o texto possuísse
sentido algum e, quando possuía, incorria em teses absurdas) gente
como Derrida, Guattari, Latour, Serres e Virilio ficou desmascarada.
Os pós-modernistas, rupturistas com os ideais do Iluminismo, parecem
ter comprovado, com o episódio, aquela premissa do Goya que diz
que: “O sono da razão engendra monstros”!135 Mas a maneira como
foi feito me pareceu inadequada.
Inadequada ao quê?

Ao perfil acadêmico desses debates. Lembremos que esses
autores são professores universitários, cientistas, um da universidade
de Nova York, nos EUA, e o outro de Louvain, na Bélgica! Admirei-
me ao ver Noam Chomsky apoiar tal iniciativa!
Parece que na edição brasileira do livro há um comentário elogioso do Chomsky... ele
chega a falar em “contribuição oportuna”...

Sim! Há um depoimento dele ali.
Mas, se quer saber, não me espantei com a simpatia do Chomsky. Achei, mesmo,
coerente à compreensão que ele tem de intelectual. Se entendermos que o intelectual é
o profissional competente em uma área na qual exerce sua perícia, inteligência e
talento, e por força de pressões sociais (e sociais, aqui, significa de uma comunidade
específica) é obrigado a se manifestar publicamente em defesa dos interesses dessa
comunidade, se opondo a certas ideologias, então o Chomsky teria mesmo que apoiar
o serviço dos nossos autores (Sokal e Bricmont). Em verdade, o próprio Chomsky já

134 Cf: SOKAL, Alan; BRICMONT, Jean. Imposturas intelectuais: O abuso da ciência pelos
filósofos pós-modernos. Trad. Max Altman. Rio de Janeiro: Record, 1999.
135 Cf: LAPAPE, Pierre. Voltaire: Nascimento dos intelectuais no século das luzes. Trad.
Mário Pontes. Rio de Janeiro: Zahar, 1995.
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se posicionou diversas vezes desta maneira. Você deve lembrar que ele, sendo linguista,
se fez intelectual ao criticar as intervenções americanas na República Dominicana na
década de 1960; a atuação de corporações capitalistas e o modelo espoliante que se
assentou nos países asiáticos na década de 1990...136

Contra a política belicista de George W. Bush no Oriente Médio,
nos 2000...
Exato...

Mas o Chomsky não precisou de uma farsa para se posicionar
deste modo.
Embora atuante na vida intelectual, acadêmica e política, vê-se que você não é muito
afeito ao convívio. Refiro-me aos círculos intelectuais. Poderíamos dizer que Maria
Fumanga é um intelectual “outsider”?

Sim, pois minhas referências não me permitem.
Isso não teria a ver com o fato de vpcê ser um intelectual negro, não é? (Por favor, não
entenda esta pergunta como preconceituosa)

Não. E sua pergunta não é preconceituosa. Ser intelectual é quase
tão difícil quanto ser negro, não só porque a sociedade não está nem um
pouco interessada em ouvir o que esses têm a dizer, mas porque, no caso
do intelectual, o conhecimento algo em profunda variação/instabilidade,
as fontes não têm locus eterno, habitat. O que me interessa é o que nos faz
humanos. Sim, vejo a razão como humanizadora, jamais redentora. Se
assim não fosse as patotas teriam razão de ser, pois o erudito seria o
privilégio. Ora, a complexidade está na fala do simples, pouco vista nos
petits comités, jamais o simples na fala do complexo, apesar de dois mineiros
conseguirem isso: Drummond e Rosa. Na patota não tem rua – a não ser
como objeto de estudo –, não tem a música do meio-fio regada a cachaça
com mel – claro que nesse momento aparece João do Rio; não tem o
instável, tudo é ritual, persona. É o mundo sem vontade, pura representação.
Schopenhauer talvez achasse graça disso. Muita estética e pouca política,
ou muita política com reveses estéticos. Ou talvez, ainda, uma compreensão
estrábica do locus originário de muitas coisas: o texto que é infindo, pouco
completo ou eterno incompleto.

136 Veja-se mais a este respeito em CHOMSKY, Noam. A responsabilidade dos intelectuais. Trad.
Maria Luísa Pinheiro. Lisboa: Dom Quixote, 1968.
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Voltemos a falar sobre o Abismo do texto. Por que esse título?
Provavelmente muitos verão o desconstrucionismo propalado por

Derrida; até diria que sim, pois o pensamento francês pós-estruturalista
me atrai, assim como toda reflexão que não esteja inserida no espectro
materialista histórico. A leitura é cruzamento de horizontes, como o da
hermenêutica de Gadamer e tal perspectiva fundamenta a ressignificação,
pois o ato de escrever é um diálogo com existências em dois aspectos
mínimos: do autor e do leitor. O produto disso é o texto, um filho
bastardo fruto da simbiose quase proibida. O velho mineiro das letras
– Drummond – disse certa vez que não conheço um texto perfeito, nunca li;
completaria: colocar o texto morro abaixo é uma forma de tentar dialogar
com o que vejo em eterno construto: significantes e significados. Assim,
Abismo do Texto representa a infinda significação dos vocábulos, o fractal
da verbalização.

A história desse livro é pouco convencional. A cada ensaio que
escrevia colocava à disposição de meus alunos para que emitissem críticas,
mas muitos não entendiam a linguagem do livro (risos). Realmente é
uma linguagem densa e com o máximo de movimento possível.
Quando de seu fabrico, estava nos estudos do Mestrado. Terminei a
pesquisa, mas protelei a defesa para que ocorresse após a publicação
do livro! Meu orientador, o paciente Gaudêncio Frigotto – também
neste livro – irritou-se, pois enviei um convite de lançamento sem ter
terminado – pra ele, é claro! – a dissertação (risos). Foram vários os
acasos que tangenciam essa obra. Agradeço a muitos e a todos, mas,
principalmente, à imagem do cego que não vê com os olhos. Talvez
por isso veja de forma livre (?).
Como um livro de ensaios teóricos, ele tem horas que beira o literário.  Isso seria mais
uma metáfora do quanto a linguagem literária é por natureza rebelde, não se
submetendo a canônes por muito tempo?

Chacal, Glauco Mattoso, Baudelaire, Rimbaud, Bráulio Tavares...
Esses caras há muito antropofagizam a linguagem, comem o que vem
e ruminantemente expelem um novo olhar que se nutriu de algo já
existente. A legitimidade do texto talvez esteja aqui: o não encorpar de
um estilo, uma escola estética literária. Apropriando-se dos 40 anos de
68 – o francês – talvez fosse importante declarar que não nos valem o
discurso com mais de 30 anos (risos). Porém, os 30 anos – agora 40! –
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de tentativa da busca de um olhar antropofagizante. Bachelard navegou
muito bem nisso, pois fez da Epistemologia um desconstruto do eterno,
que se quer eterno. Os cânones devem ser transpostos. Glauco Mattoso
já disse: original é quem plagia primeiro. Somos eternos plagiadores de nós
mesmos e de outros, talvez tenhamos que compor Lavoisier regado a
Platão e respingar nas letras tortas de Patativa do Assaré.
Há um ensaio no seu livro chamado Geração Brasil do XXI: Uma nova
estética? Com esse (que sugere o anúncio de uma nova vanguarda artística), você
desfere um ataque virulento contra a ordem neoliberal e põe no palco da história a
figura do “homem-lixo”. Você poderia falar um pouco mais disso?

Não sou um niilista, mas talvez um eclético esclarecido. A ordem
neoliberal – como toda referência iluminista – vislumbra a coisificação
do homem, a ponto de um intelectual como FHC ter cunhado sobrantes
ao referir-se ao exército industrial de reserva pós-moderno. Homens-
lixo são a pura mercadoria em que se transformou o homem. Não
precisa hoje olhar para um lixão e ver isso – até mesmo porque a
reciclagem virou uma palavra-de-ordem – e o locus do fétido exalou
um aroma sem sabor ou um sabor sem aroma: somos todos chorume
do descartável, somos a sobra, somos homens-lixo. O neoliberalismo ou
o pós neoliberalismo vem legitimar isso. Talvez Perry Anderson
concordasse com tal olhar.
Desde o ano de 2004 que você trabalha em um desdobramento desse texto. Em que
consiste essa continuidade?

Essa pergunta é inquietante, apesar de todas as outras... Esse
texto fora escrito com o propósito de discutir o que seria a nova geração
que se avoluma: a do XXI em sua primeira década. Embora você
conheça, pois dividíamos a mesa em um desses Congressos quando
apresentei meu paper, seria bom rememorar algumas passagens. Permita
que eu leia:

“(...) Sustentabilidade. Desenvolvimento Sustentável. Base de
Sustentabilidade da Produção. Dimensão Ambiental. Ecosfera.
Sociosfera. Conceitos... Estes que denotam uma leitura sócio-histórico-
política do não esgotamento (ironia), algo como tudo arrumar para
melhor explorar.

Gostaríamos que, ao falarmos de ambiente, coloríssemos de
verde nossa subjetividade, algo como negar o cinza, este que, neutrali-
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zando, possibilita o através de Kahlmeyer-Mertens, determina nossos
olhares e oferta o alienar-se do real. A segunda metade do XX foi
temperada por um caldo de cultura próprio de uma lógica de negação
do capital, porém validado por uma ação ainda pautada por valores
em negação. Maio de 68 mostrou as cores francesas em ebulição
estudantil; Praga produziu uma primavera sombria e o Brasil fez do
verde-musgo o símbolo do medo. Os 80 disseram: façamos da opressão
um começo da resistência. Uns ficaram no Romantismo, outros
engajaram-se e o Tropicalismo traduziu na cultura o que os Movimentos
Sociais Organizados – MSO – ditaram na política, porém mobilidade
social ainda é uma metáfora. Tais contestações não romperam com o
perfil lógico dominante. O passado nos envergonha ou nostalgia; o
presente nos angustia e o futuro nos niiliza. Sendo a exploração o modus
operandi do processo de acumulação do capital, o que pode significar a
crítica aos modelos de desenvolvimento que preconizam a exploração
desenfreada com ares de vampirização social? Mera resistência ou
proposta de transformação dos modelos de gestão? Aqui parece-nos
ser desenvolvimento sustentável um cinismo político. Vivemos um
momento histórico em que se observa uma identidade planetária pela
mundialização; conjuntura finalizadora(?) dos Estados Nacionais, onde
o aspecto de soberania e democracia no interior das nações erige
uma necessidade coletiva dos países periféricos juntarem-se no sentido
de efetuarem um projeto de desenvolvimento pautado pelo
paradigma do sustentável, dissociado dos interesses das grandes
potências (o que torna a tarefa bastante difícil) apesar de Kyoto ser
vendido como resolução democrática de gestão pautada pelos
modelos de gerência sob a ótica do cínico Desenvolvimento
Sustentável, realizando a capitalização da natureza que implica uma
outra capitalização: do saber. Realidade premente, contudo fora dos
aspectos da bipolaridade do pós-guerra, com uma hegemonia multi-
polar oriunda do processo de regionalização dos mercados. O quadro
exposto reflete o processo histórico de potencialização dos países
centrais em contraposição aos periféricos. Cada vez mais o Norte se
vale das riquezas do Sul (nestas a força de trabalho), no sentido de
financiar seu domínio que se quer global.  Face conclusa de perversa
realidade. Sob o crivo da história observamos a primazia dos países
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fortemente industrializados em relação aos detentores de matéria-
prima (leia-se riquezas). Nessas poleis que se querem mundiais, numa
estrutura neocolonialista, a concentração dos meios de produção
projetada por tais forças forma um verdadeiro bloco dominador,
acentua a desigualdade entre os diversos segmentos sociais, tanto no
centro quanto na periferia, modifica a semântica social e projeta para
o mundo o referencial de miserabilização condicionada pela realidade
do desemprego estrutural, sala de espera da fome, fila de inscrição
para mais um Haiti (...).”
A lembrança talvez seja apropriada. Entrevejo aí alguns bons diálogos com o livro
do Merquior sobre o liberalismo.137

Sim. Pois com esse texto, bem como neste autor, eu digo que não
penso que haja um outro caminho a não ser o de, eternamente, pensar o
pensado e o legitimado como forma de instaurar novas demandas do
pensar. O texto em pauta busca justamente isso. Considerando-se o quadro
em que ora estamos inseridos, difícil será pensar uma realidade promissora;
o otimismo esclarecido talvez seja um novo pessimismo: marca dos
intelectuais e desse texto. Gostaria muito de reescrevê-lo sempre. Um
livro de minha própria vida, jamais terminado, jamais fechado. São tantos
os estímulos à minha volta! Sinto-me como uma criança recém-nascida
que a tudo olha como que vendo algo totalmente novo. O espanto
platônico sem sua admiração idealista e reminiscente.
Em seu último livro, publicado em coautoria com os professores da UFRJ, a educação
torna a aparecer. Entretanto, articulada à estética do cinema. Quais os pontos de
conexão entre educação e cinema?

Minha questão é a teoria da imagem, o discurso da imagem numa
perspectiva do desaprender. O que reproduzo a seguir enfrenta bem a
questão proposta: banhar-se nas águas do desdizer é como espraiar-se
no prazer de, também, ser o outro, sem a anulação de diferenças, sem a
contribuição maciça da igualdade, liberdade e fraternidade – daqui se
ouve um sorriso sarcástico de Kieslowski. São elas castradoras do erro,
do não linear, do descontínuo e adutoras de metanarrativas que matam
o homem e o fazem discurso sem texto, sem palavra, sem imagem. Só

137 MERQUIOR, José Guilherme. O liberalismo – Antigo e moderno. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1991.
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se matará o homem quando se abolir a gramática, ele disse; essa que
nutre o outro, o elo de todo processo de conhecimento, pois o segredo
da vida é aprender com o outro – talvez como a esfera do desejo em
Lacan – e ver nele a contribuição milionária de todos os sóis, numa
composição de cápsulas narrativas interligadas. Sim, ela, palavra: dimensão
da liberdade, nas cidades do rural contemplado como a Berlim de
Wenders. Cidades como nômades do local, imprecisão do espaço no
tempo e alocação do prazer sentido na palma dos pés das grandes
perspectivas. Localização do texto no nada, próximo ao brilho estético
de Chico Buarque no grito inaudível de ver o outro: a cidade não mora
mais aqui. Essa sociedade dos que querem a transgressão do simples na
afirmação do próprio simples, sociedade do desejo. O desejo estabelece
os quarks da vida, os angstrons da caminhada, a razão desarrazoada da
respiração constante e do pulsar da criança ao perder o cordão umbili-
cal. Porém, mais fundamental que o desejo é o prazer, e isso a imagem
nos dá, mesmo que conjugado adjetivamente em Sade. Veja-se ouvinte
de Epicuro no sussurro: desejamos aquilo que não desejamos e expulse
o desejo como falta. A alteridade é o outro da razão, apesar de essa não
preencher a morte simbiótica-dialética da vida e impor que o interessante
do conceito é sua cientificidade. Vislumbramos a dissolução da figura
como crítica da representação. Criar figuras-imagens com toda a
responsabilidade de tornar o outro desnecessário numa esfera de busca
da maioridade crítica-artística-interconectiva da arte do coletivo é o mani-
festo da imprecisão do objeto da escrita. Morte ao sujeito! Um autor é
maior quando não precisa do outro, mas o antropofagiza. É essa a
condição de possibilidade, a imagem vinda da masmorra, mesmo que
dialogando com Godard. Esferas panópticas, priorização do mínimo
(que não é micro) enquanto controlador do máximo, são aqui a mensagem-
vigilante do habitat do tétrico, onde a palavra apodrece e a prosa do
mundo é a transformação de todas as coisas em mercadoria, onde prazer
não se sabe se é dor, expulsão da binaridade. Qual a função da palavra e
das coisas? Ao representar já não distorcemos a própria imagem captada?
Haveria possibilidade de representação em estado puro? O texto-imagem
é uma explicitação da simbiose orgástica da criação; conhecer é criar
ideias sobre as coisas, portanto, por mais que busquemos a criança da
imagem somos cruéis com a própria imagem, pois a despedaçamos, a
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esquartejamos no processo de deglutição que se quer; sim, se quer
antropofágica em imagens antropogênicas e naturais, biogênese de natureza
versus cultura, imperativo do artista, do autor, que escreve suas linhas no
tempo, onde o volátil é contemplável e o eterno é uma bolha de sabão a
poucos angstrons do astro-quente. Mas talvez tenhamos que retornar a
Wenders: a imagem quando vista não é mais. Suspeitar mais das palavras,
eis a tarefa dos homens que se querem livres, dos espíritos que se querem
sempre, dos olhos que brilham quando do sorriso do outro. O autor-
espectador-leitor, mesmo quando em situação de obrigação da escrita,
deve desconfiar de si ao perceber-se íntimo das palavras. Elas são adúlteras,
não lhe pertencem, não estão aprisionadas em seu campo de significados,
é volátil, intransigente. Na anarquia Bakunim da ideia sobressai a
possibilidade de existências, a possibilidade de morte, esta que revela,
que diz a essência. O homem era mais feliz quando não tinha vergonha
de sua crueldade, ele proferiu; essa de nublar a vida em busca da morte
como afirmação da própria vida. Matando o Deus da criação teremos a
possibilidade de busca da liberdade. Guiada pelo ceticismo do infinito
bom, com a explosão do logos grávido de mito, discurso,
antropofagizando (narrando) o disforme no tempo. À imagem só lhe
interessa o que não é dela. Leitor-paciente-espectador: não seja fiel a si
mesmo, seja imagem...
É retórico, não acha?!

   Que nos valham agora, as coisas; pois as palavras aqui estão...

Principais obras:
Abismo do texto. Duque de Caxias: Esteio, 1999.
Opinião é saber?. In: Cadernos de Ensino de Ciências. (Org.) Antônio Carlos
Miranda et al. Niterói: Papel Virtual, 2004.
Carta ao pedagogo. In: Educação de Jovens e Adultos – Vivências e Experiências.
Sonia R. A. de Carvalho et al. (Org.) Niterói: Intertexto, 2004.
Como elaborar projetos de pesquisa - Linguagem e método. Rio de Janeiro: Editora FGV,
2007.
Discurso da imagem In: Imagens do desaprender. Adriana Fresquet (Org.). Rio de
Janeiro: Booklink; CINEAD-LISE-FE/UFRJ, 2007.
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“Não nego o valor dos eruditos, dos letrados ou
dos intelectuais. Só não os endeuso. O importante
neles é a cultura, e esta só tem valor, a meu ver, se
posta em circulação. Assim, um homem letrado não
pode nem deve ser egoísta, avarento; ele tem a
obrigação moral e social de compartilhar seu
conhecimento e sua experiência; do contrário, não
vale nada. É um inútil. Sobre esse privilégio do literato,
do filósofo, do artista ou do intelectual, recai uma
grande responsabilidade, aqui traduzida no dito latino
“nulla dies sine linea”. O letrado não tem a escolha
de produzir, ou não. Ele tem o dever. Ele tem de
produzir, nem que seja uma linha apenas por dia.
Não deve passar um dia sem pagar o seu tributo.”

Poeta, crítico literário e jornalista, foi professor de Latim e noções de Direito Usual na
incipiente Universidade Federal Fluminense – UFF. Nascido em Niterói/RJ,
em 1924, desde o início da década de 1950 colabora em suplementos literários, como
Letras Fluminenses, O Gládio, Prosa & Verso, O Fluminense e Bali. Atuante
na vida cultural fluminense, é fundador de diversos grêmios e grupos literários, como
Grêmio Literário Humberto de Campos (1944), Clube de Poesia de Niterói (1956),
Grupo dos Amigos do Livro (1957); Associação Niteroiense de Cultura Latino-
Americana (1964) e Grupo de Letras Fluminenses (1954). Participa de diversas
instituições, entre elas, com destaque, as academias Fluminense e Niteroiense de Letras.
Em 1965, manteve um programa radiofônico sobre poesia, intitulado Suave é a
noite, na Rádio Sociedade de Nova Friburgo. A presente entrevista foi tomada sem
a ciência do entrevistado. Apenas ao seu término o autor soube do registro, autorizando
gentimente sua publicação. No seu espontâneo depoimento, Sávio Soares de Sousa

Sávio Soares de Sousa
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expôs impressões sobre o movimento literário fluminense, narrou episódios anedóticos
ocorridos neste meio, falou de sua amizade com o jornalista Alberto Torres e teorizou
sobre tarefas urgentes aos homens de cultura.138

 ***

Sua formação em nível superior é no campo do Direito?
Sim, bacharelei-me em Direito por causa de meu pai. Eu sonhava

com a carreira diplomática e com o magistério universitário. Estava na
dúvida, e meu pai me falou: “ – Seria mais interessante que você fizesse Direito,
pois eu já tenho os livros, a experiência, o escritório e a clientela”. Cursei a Faculdade
de Direito, mas não tinha muito tempo para o estudo, porque, sendo
de família pobre, era empregado bancário, com um horário absorvente,
das 8 da manhã às 6 da tarde, e, assim, não fui o bom estudante que
poderia ter sido. Com o diploma na mão, pensei comigo: “ – E agora:
o que fazer com este canudo?” Advoguei por algum tempo, mas não me
sentia com grande vocação para os debates forenses. Um dia, surgiu a
oportunidade de tentar um concurso para o ingresso na Magistratura.
Na data das inscrições, alguém, certamente um enviado de Belzebu,
me falou assim: “ – Rapaz, você vai fazer papel de palhaço. Desde há muitas
décadas, só passa nesses concursos quem seja apadrinhado. É um jogo com cartas
marcadas. Só entra quem for filho de desembargador, ou de político, gente poderosa.
Você é filho ou parente de desembargador? Seu pai não é um advogado influente e
você não terá chance alguma. Não perca o seu tempo!” Ouvi o conselho, desisti
da inscrição, rasguei a papelada... Joguei fora uma boa oportunidade.
Verifiquei, depois, que entre os aprovados e nomeados figuravam muitos
candidatos que não gozavam de nenhuma proteção ou favoritismo.
Eu poderia ter sido um deles, imagino, porque, para suprir as deficiências
do curso universitário, havia consumido noites e noites estudando Direito
através da jurisprudência contida nos quatrocentos volumes da Revista
dos Tribunais, adquiridos com esse objetivo.

Quem sabe não seria hoje um desembargador aposentado, na
melhor das hipóteses? Alguns meses depois, abriram-se as inscrições
para o concurso de ingresso no Ministério Público Estadual. Preparei a
documentação necessária e no dia das inscrições me aparece, novamente,

138 Veja-se mais acerca da Biografia do entrevistado In: Grande Enciclopédia Delta Larousse.
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um desses emissários dos infernos, com a mesma cantilena. Não lhe
dei ouvidos. Inscrevi-me, fiz o concurso e obtive ótima classificação.
Fui nomeado Promotor de Justiça, exerci a função nas comarcas do
interior por dez anos, e, finalmente, promovido por merecimento ao
cargo de Procurador de Justiça, permaneci, durante vinte anos, no Tri-
bunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, junto às Câmaras Criminais,
emitindo pareceres, inclusive, em casos criminais de grande repercussão.
Nesse cargo me aposentei aos sessenta e nove anos de idade, em 1991.
E a passagem para a literatura, como foi?

Também aí se fez sentir a influência de Doutor Osvaldo Soares
de Sousa, meu pai, que era inteligente e culto, e amava a literatura, sabe?
Ele exerceu a advocacia pela necessidade de sustentar uma família
numerosa – quinze filhos, além de agregados. Sua biblioteca ocupava
um cômodo inteiro de nossa casa modesta, e era rica de volumes
valiosos. E assim é que ele nos reunia, aos filhos maiores, na sala de
visitas, à noite, e lia para nós, com um entusiasmo que nos empolgava,
poemas de Gonçalves Dias, Castro Alves, Olavo Bilac e os poetas de
sua preferência. Nunca publicou livros, embora também fosse poeta e
autor de numerosos sonetos, divulgados pelos jornais e revistas do seu
tempo de moço.
A influência paterna é, então, determinante em sua história com a literatura?

Sem dúvida!
Mas há, também, os movimentos literários como a roda do Calçadão da Cultura,
em cuja gênese o senhor se encontra.

É verdade. Tomei parte em alguns movimentos literários e grupos
dedicados à expansão da cultura, sobretudo à democratização da
cultura. Sempre fui avesso a círculos fechados, a panelinhas de elogio
mútuo, focos, muitas vezes, da exclusão de autênticos valores. No caso
do Calçadão da Cultura, as coisas aconteceram meio na base do improviso,
compreende? Fui, durante muitos anos, o orador oficial do Grupo de
Amigos do Livro, por opção do livreiro Silvestre Mônaco, a quem me
prendiam fortes laços de amizade.
Mas como surge esse movimento literário? Imagino que movimentos como esses círculos
devam surgir como coisa inesperada, espontânea? Ou teria havido um projeto, com
diretrizes, estatutos?
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Esses movimentos, em regra geral, brotam de um pequeno grupo,
que idealiza certo tipo de organização, com objetivos definidos, e depois
crescem, com a adesão de novos elementos, atraídos pela novidade ou
pela oportunidade de revelar seus talentos. Aí, sim, há estatutos, mani-
festos, debates preliminares. Mas, como já lhe disse, no Calçadão da
Cultura, nada se fez de caso pensado, não houve premeditação.
Isoladamente, éramos todos frequentadores da Livraria Ideal, na época
em que a livraria era só uma portinha, na Rua da Praia. Um dia, o
Silvestre Mônaco, pai do Carlos, e primeiro proprietário, juntamente
com o sócio Emílio Petraglia, resolveu ampliar as dependências da
loja. Terminada a obra, ele nos convidou, a mim, ao Carlos Couto, ao
Luís Antônio Pimentel139 e ao Roberto Silveira, para organizarmos a
comemoração do acontecimento. Como contribuição pessoal, adquiri
um livro de presença, para o registro do comparecimento de fregueses
e para a lavratura das atas de reunião, quando houvesse, e o ofereci, no
dia da festa, ao Silvestre. Em meio à festa, o advogado Manoel Mar-
tins sugeriu que se aproveitasse a oportunidade para lançar a pedra
fundamental de um grupo permanente de leitores ligados à Livraria Ideal.
Foi lavrada uma ata e assim surgiu, em termos positivos, o Grupo dos Amigos
do Livro. Todos os presentes assinaram a ata e o livro de presença é, hoje,
um documento histórico. A minha escolha para orador do Grupo foi,
apenas, uma consequência da oferta do livro de presenças (risos).

Era uma turma boa: Roberto Silveira, Afonso Celso Nogueira
Monteiro, Gomes Filho, Aurélio Zaluar, Marly Medalha, Milton
Nunes Loureiro, De Azevedo Rolim, Luiz Magalhães, Sylvio Lago,
Raul Stein de Almeida, Dayl e Lyad de Almeida, Arino Peres, e
muitos outros...140 O Grupo passou a se reunir regularmente, e o
Geir trouxe muita gente do Rio de Janeiro para nos visitar, como o
crítico Agripino Grieco.
Muitos podem ter sido os acontecimentos dignos de serem narrados. O senhor lembra de
alguns?

139 Veja a nota biográfica e entrevista de Luís Antônio Pimentel neste volume.
140 Veja acerca dessas personalidades NETTO, Wanderlino Teixeira Leite. Dança das cadeiras
– História da Academia Niteroiense de Letras (Julho de 1943 a setembro de 2000). Niterói:
Imprensa Oficial, 2000; PIMENTEL, Luís Antônio. Enciclopédia de Niterói. In: Obras
reunidas. (Org.) Aníbal Bragança. Niterói: Niterói Livros, 2004.
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A história do grupo é bem divertida e variada... Existem muitas
estorinhas... assim, de cabeça, poderia lembrar algumas...

Vejamos: com o golpe militar de 1964, a polícia passou a vasculhar
as livrarias à cata daqueles livros que eles rotularam de “subversivos”. O
Silvestre ficou preocupado, temendo que pudesse se comprometer com
isso. Nessa época, frequentava assiduamente a livraria um professor
alemão, conhecido como José Benton, que havia, inclusive, lutado na
Primeira Guerra Mundial. Interessado em filosofia e letras...
Um aparte rápido: O professor Benton foi um dos primeiros contatos de minha avó
quando ela chegou em Niterói. Ambos integravam um grupo, junto com outros
alemães que moravam na cidade, que costumava trocar literatura, e conversar na
língua natal, para não perder o hábito.

Sua avó frequentava a Livraria Ideal?
Não saberia dizer... mas herdei diversos livros dela com etiquetas da livraria Casa
da Filosofia, que também era referência quando se trata de livraria de usados, em
Niterói.

Veja você!... com o Silvestre a amizade foi surgindo aos poucos.
Silvestre era um de seus muitos admiradores. Silvestre resolveu confiar
a ele a tarefa de esconder muitos desses volumes em sua casa, até que
acabassem aquelas atribulações políticas. Mas como a repressão se
intensificou, ele se viu obrigado a queimar os livros no quintal, utilizando-
se de um pequeno fogareiro e de uma panela, para evitar a fumaça.
Passou a madrugada inteira queimando livros, folha a folha.
Lamentável!

Outro caso se deu com um dos mais antigos frequentadores da
livraria, o Oswaldo Victer, que, durante algum tempo, foi diretor da
Funerária Municipal.
Já ouvi falar dessa figura! É o autor do livro O magistrado e as pombas141 e
apreciava muito o poeta Casimiro de Abreu.

Sim, era conterrâneo do Casimiro. Oswaldo Victer comprava
tantos livros que era preciso vir de carro. Comprava livros aos quilos,
às toneladas, mas era um verdadeiro bibliômano. Certa vez, ele parou

141 VICTER, Oswaldo. O magistrado e as pombas e outros escritos. Niterói: Livraria Ideal, 1989.
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com o carro defronte à livraria. Ao verem o rabecão ali na frente, os
transeuntes começaram a juntar-se na porta da loja, para saber quem havia
morrido. Chegando lá, o que havia era um carro cheio de livros... (risos).
Hilariante!

A propósito do livreiro Silvestre Mônaco, vou citar uma
curiosidade: ele gostava muito de um aperitivo. E, D. Francisca, sua
esposa, sabendo disso, temia que algum excesso viesse a prejudicá-lo,
pois ele sofria do fígado. Então, ela vinha para a livraria e ficava na
porta, controlando as saídas dele. Daí, o Silvestre desenvolveu uma
tática para burlar esse patrulhamento. Dizia: “ –Sávio, vamos tomar aquele
cafezinho ali na esquina?” Chegando ao botequim, ele pedia dois “cafés”.
Quando o balconista vinha com o bule, ele mandava pôr aguardente
em sua xícara, em vez de café. A esposa, de longe, via dois “cafés”
sobre o balcão e pensava: “ – É, o Silvestre entrou na linha; está tomando
mesmo café...” (risos). A bem da verdade, devo dizer que ele não cometia
excessos. Nunca o vi embriagado. Era um homem sóbrio.
Veja só como não é preciso explorar muito do relato oral para que se revele a
história extra-oficial! Quer dizer que a tradição das nossas saídas para o café
começa assim?! (risos).

Parece que sim (risos). Um fato interessante, contudo, aconteceu
com um dos frequentadores daqui, da Livraria Ideal, por sinal um dos
notáveis representantes da poesia brasileira no século passado, o Geir
Campos. Ele tinha um programa de literatura na Rádio Educação e Cultura,
do qual participavam, a seu convite, os autores, para que lessem ou
declamassem seus textos ao microfone. Um deles, o escritor mineiro
Aníbal Machado, foi lá e leu um poema em prosa de sua autoria,
intitulado “O transitório definitivo”, na realidade um belíssimo poema
sobre a transitoriedade da vida. O poema diz mais ou menos isto: “O
meu fim é Santa Maria, castelo de passarinhos... Me casaram várias vezes. Aos
homens que feri pelo caminho, eu dizia: Não há de ser nada, estou de passagem para
Santa Maria...” Mais adiante, quase no final, Aníbal Machado explicava:
“Se alguém pergunta quem sou, respondem todos: – Não se sabe. Viver dizendo que
está indo para um castelo de passarinhos... Sempre assim. Quando a vida me aborrece,
largo tudo de repente, apanho a trouxa e vou tocando devagarinho para Santa
Maria, castelo de passarinhos...” Dias depois da transmissão, recebe Geir



255Conversações com intelectuais fluminenses

uma carta de uma das penitenciárias do Rio de Janeiro. Era de um
preso que ouvira o programa e pedia uma cópia autografada do poema.
O Geir mandou a cópia e, para surpresa sua, passadas algumas semanas,
entregaram-lhe um pacote enorme, contendo várias cópias
mimeografadas que o presidiário havia mandado fazer e que estavam
sendo distribuídas aos demais presidiários e, também, a outras pessoas
de fora da prisão.
Trata-se de uma história que testemunha o poder transformador da palavra...

Não tenha dúvida!
Em Niterói seu trabalho influenciou diversas gerações de literatos e de jornalistas.
Não é preciso procurar muito para encontrar remissões a seus escritos e a sua pessoa
nos livros dos principais homens de cultura da cidade. Gostaria de perguntar, entretanto,
quais seriam suas principais referências quando se trata de escrever literatura e
jornalismo.

Não sei se realizei, até hoje, alguma obra aproveitável em matéria
de literatura. Mas gostaria de lembrar que tive, em minha mocidade,
uma experiência muito útil e fácil de ser assimilada, para o aprendizado
da arte de escrever. Aos vinte anos, estudante de Direito, eu residia no
bairro do Fonseca, um bairro por assim dizer proletário, onde também
os outros rapazes de minha idade não encontravam chance para a prática
de atividade salutar, ou esporte, que não fosse o futebol. Eles também
gostavam de literatura, liam os bons autores nacionais e estrangeiros,
mas, quase todos, por falta de comunicação, se sentiam, como eu,
solitários ou marginalizados. Até que, certa noite, em conversa com um
amigo meu, ao pé de um poste de iluminação da nossa ruazinha
suburbana, surgiu a ideia de tentarmos a fundação de um grêmio
literário, para reunir esses elementos dispersos. Esse amigo chamava-se
José Sivieri Barroso. Ele mesmo se incumbiu de procurar os outros
possíveis integrantes do grêmio e, assim, de início, arregimentou uns
nove ou dez aprendizes de literato. Daí nasceu – era o ano de 1944 – o
Grêmio Humberto de Campos,142 que, no começo, teve sede na casa de

142 Grêmio Literário Humberto de Campos: fundado em 29 de julho de 1944 por José Siviere
Barroso e Sávio Soares de Sousa. Aos idealizadores se juntaram Antônio Guerra Ribeiro,
Aurélio Zaluar, Carlos Couto, entre outros. Ocupando em diferentes momentos várias
sedes, o Grêmio funcionou até 1952.
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meu pai, na rua Santo Antônio, número 29, depois passou para a sede
de uma escola de tiro de guerra, no mesmo bairro do Fonseca, e,
finalmente, se instalou, com certo conforto e maior liberdade, no porão
de uma casa da rua Riodades. Nesse porão, funcionava durante a semana
um centro espírita. Nós nos reuníamos aos domingos, a partir das
duas horas da tarde. Quer dizer: durante os domingos eram os espíritos
das letras que baixavam em nossas sessões (risos).
Curioso como muitas dessas iniciativas surgem precárias.

Sim, nossa sede era precária, mas o Grêmio era funcional. O
espírito da literatura habitava entre nós. Daí, começamos a ter contatos
com outras pessoas, a coisa começou a crescer, vieram novos adeptos.
Éramos quase vinte gremistas. A esse tempo, fui trabalhar como
taquígrafo na Assembleia Legislativa Fluminense e fiz amizade com alguns
jornalistas, que ali integravam a bancada da imprensa. Por meio deles
consegui divulgar o nosso trabalho do Grêmio. Assim, todos os
jornalistas cariocas da época – Última hora, O Globo, A Noite, Correiro da
manhã  – e também os jornais de Niterói e São Gonçalo publicavam
notícias nossas. Certa vez, o veterano Jornal do commercio nos concedeu
quase meia página, com uma ata de reunião de nosso modesto grêmio
suburbano da rua Riodades, no Fonseca. Imagine você um jornal lido
como esse, dedicar meia página a um pequenino grêmio como o nosso...
Mas o que mais me influenciou, na verdade, foram os encontros que
acontecem em livrarias. Sou maluco por livraria até hoje.
Alguns literatos não apostam no convívio quando se trata da vida intelectual. No
seu caso, o senhor julga que o convívio é importante quando se trata da formação
intelectual e cultural de um literato?

As conversas animadas que ocorrem nesse convívio são quase
sempre passos inaugurais para uma obra literária, seja ela boa ou
insignificante, obra-prima ou medíocre, livro de memórias ou romance
ou coletânea se sonetos... Tínhamos aqui, na Livraria Ideal, um jovem
amigo chamado Carlos César Soares, que adorava literatura. Lia muito,
mas, sem uma boa orientação, acabava menos absorvendo também a
literatura ligeira. Fui apresentado a ele e depois de umas horas de conversa
ele me pediu algumas indicações de leitura. Eu as dei e ele passou a ler
os livros que recomendei, inclusive autores ingleses, com os quais me
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pareceu que ele se identificava. A formação do gosto desse amigo foi
algo que aconteceu mediado pelo convívio, e, ao fim desse processo,
ele já escrevia belos contos e poemas. Um outro exemplo é o do livreiro
Silvestre Mônaco, homem de poucas letras, o que não é segredo para
ninguém. Ele passou da figura clássica do engraxate italiano a livreiro, e
nesse segundo posto começou, para surpresa de muita gente, a devorar
os livros que lhe caíam nas mãos. À tarde, levava para casa algum dos
livros expostos na loja, estudava-o como podia e, na manhã seguinte,
de volta à livraria, já se achava em condições de opinar sobre a obra.
Quem o ouvisse falar, se impressionava, achando que o Silvestre possuía
um aprofundado conhecimento de literatura. Realmente, era um milagre
da força de vontade. Sua formação, embora rudimentar, se deu
principalmente no convívio com alguns fregueses mais assíduos.
Quando eu chegava, ou o professor Raul Stein de Almeida, pai do
Lyad e grande amigo dele, Silvestre perguntava: “ – Professor Raul, o que
o senhor me diz de Goethe? Todos falam de Goethe, Goethe, Goethe... Quem era?”
Aí ele aprendia que era um escritor alemão, genial, autor de “Fausto”
etc... E logo ele estava usando esses conhecimentos... Quando chegava
na loja alguém procurando pelos livros de Goethe, dizia: “ – Claro que
temos, Goethe, o gênio alemão, autor do Fausto...” (risos). O Silvestre Mônaco
podia não ser um literato ou um intelectual, mas era como uma esponja,
se encharcava de conhecimentos. Tinha curiosidade e excelente memória.
Quer dizer, o fato de não ser um letrado não quer dizer que não houvesse inteligência e
talento.

Certo. Além do convívio, ainda se deve dar atenção àquele
conselho de São Tomás de Aquino, que recomenda estimular a
curiosidade e o interesse. Perguntar – eis a primeira chave no ato do
conhecimento. Perguntar sempre. Desfazer as dúvidas. O resto é
consequência.
Você falou no Tomás de Aquino, e eu resgato o filósofo a quem Tomás dedicou sua
vida a estudar: Aristóteles. Este teria dito que somos idiotas até perguntar. “Idiótes”,
em grego, diz imediatamente “homem mediano”. Assim, o conhecimento começa com
o interesse manifesto na pergunta, o caminho para a singularidade também. Numa
segunda acepção, idiota é aquele indivíduo que vive para a vida privada, não tomando
parte na pública. É aquele que se aliena lançando-se num solipsismo. Nos dois casos
a palavra indica a necessidade de uma atitude frente ao mundo.
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Sim, e isso é só a constatação de que o conhecimento humano,
por maior que seja, ainda é limitado, ínfimo, diante da complexidade
do mundo. Por isso eu desconfio quando dizem que Fulano sabe tudo,
é douto e erudito. Imenso e variado é o conteúdo das grandes
bibliotecas, mas ainda há muitos enigmas e mistérios a serem
desvendados. Somos todos uns enormes ignorantes...
Espanta-me o senhor dizer que não acredita nos homens letrados, pois, afinal, podemos
apontar no nosso meio acadêmico e universitário figuras que não só possuem boas
bibliotecas como um grande caudal de conhecimento. Gente, inclusive de seu convívio,
Israel Pedrosa, Jorge Loretti ...143

Não nego o valor dos eruditos, dos letrados ou dos intelectuais.
Só não os endeuso. O importante neles é a cultura, e esta só tem valor,
a meu ver, se posta em circulação. Assim, um homem letrado não
pode nem deve ser egoísta, avarento; ele tem a obrigação moral e
social de compartilhar seu conhecimento e sua experiência; do contrário,
não vale nada. É um inútil. Sobre esse privilégio do literato, do filósofo,
do artista ou do intelectual recai uma grande responsabilidade, aqui
traduzida no dito latino “nulla dies sine linea”.144 O letrado não tem a
escolha de produzir, ou não. Ele tem o dever. Ele tem de produzir,
nem que seja uma linha apenas por dia. Não deve passar um dia sem
pagar o seu tributo.
É uma prescrição interessante...

Mas nisso não há nada além do combate à tese de lesa-cultura.
Entendo cultura como o legado que um povo, um determinado
segmento da sociedade, acumula e transmite de uma geração a outra.
Se amanhã a metade dos homens deixar de transmitir o que sabe, a
tradição que deveria ser legada e desenvolvida se acaba. O letrado ou o
intelectual tem de produzir, deve se expor, publicar, ainda que – por
fatalidade – depois maldiga suas próprias ideias, como ingênuas, por
entender que o trabalho, quanto ao conteúdo ou quanto à forma, não
ficou perfeito. Nem todo mundo é gênio...

143 Veja a nota biográfica e entrevista desses articulistas neste volume.
144 Nenhum dia sem uma linha: Embora em língua latina, o provérbio se apresenta na Idade
Média, encontrando formulações similares junto aos antigos, como Arsênio (16-44 d.C) e
Plínio, o velho (35 - 84 d.C).
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Isso que dizer que um trabalho, mesmo fraco, traz uma contribuição?
Sim, claro! Há sempre uma contribuição, por insignificante que

pareça. Pode ser que certo trabalho não satisfaça ao leitor de alto nível,
mas valha, ao menos, para o iniciante. No mais, o pior livro entre
todos os que existiram tem o seu valor, inclusive como indicação de
como não se deve fazer um livro. É um aspecto positivo, na relatividade
das coisas.
Receio que esta ideia encontrasse resistência nos meios universitários atuais, que entendem
que o conhecimento digno de uma publicação deve ser aquele mais depurado pela
crítica.

A tese é pessimista, penso eu. Pressupõe que só há de fato
contribuição quando se trata de um trabalho inteiramente maduro.
Pergunto: quando é que se está inteiramente maduro? Quando se é
perfeito? Se a tese fosse verdadeira, talvez tivéssemos bem poucos
livros publicados até hoje.
Que compreensão o senhor faz de intelectual?

É assaltado pela dúvida e receoso de incorrer em erro que me
apresso em dizer que já não sei bem o que seja um intelectual... Trata-se
de uma pergunta que requer que busquemos com os meios ao alcance
e as luzes do bom senso uma conceitualização razoável e compreensiva
desse tipo humano, nem sempre fácil de ser identificado entre as demais
“ovelhas de nosso rebanho”.

Procurando ser, na medida do possível, cartesianos, é obvio que
intelectual deriva de intelecto. Daí alguns dicionários registrarem o
intelectual como aquele que vive do intelecto, isto é, da inteligência. Mas
essas são definições um tanto imprecisas.
Não tenha dúvida!

É certo que o conceito ganha em especificidade com o sociólogo
Gilberto Freyre, que focaliza o intelectual como um tipo social. Em
seu livro Além do apenas moderno (que aliás recomento como leitura), ali
Freyre desenvolve, magistralmente, oportunas reflexões em torno da
situação histórica do intelectual, como tipo, a posição social atual deste
e suas possíveis projeções sobre o futuro, particularizando o caso do
homem brasileiro, na transição para o pós-moderno, em que já estamos
vivendo. Assim, o intelectual é o cultor das letras e das artes, da filosofia
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e das ciências. É o produtor de cultura, afeito à leitura dos bons livros,
à admiração dos quadros e das sinfonias inesquecíveis. Deste modo,
entre os termos ou expressões aparentados a intelectual temos,
analogicamente: ilustrado, sábio, humanista, pantólogo e até polímata!
E em sentido oposto: iletrado, apedeuta, camelório, azêmola... (risos).
(Risos) Essas poderiam ser consideradas “categorias intelectuais”?

Não. Mas o jusfilósofo Norberto Bobbio, em seu Os intelectuais e
o poder fala catagoricamente de “intelectual revolucionário”, que se
colocaria contra o poder instituído, e “intelectual puro”, defensor de
valores absolutos. E tece, ainda, considerações sobre o anti-
intelectualismo, isto é, a situação dos que não se definem por nenhum
dos lados, numa postura de automortificação.
O já referido Freyre também esboça uma categorização.

Sim, sim! Ele aponta de um lado o tipo “intelectualista”, o adepto
de formas culturais ou sistemas de valores em que predominam
elementos afetivos e volitivos, quer dizer, os intelecuais exagerados; do
lado oposto, os “intelectuários” (risos), palavra criada por José Lins do
Rego. Com esta fica nomeado o intelectual comprometido,
burocratizado, arregimentado pelo Estado, por um partido, organização
ou instituição. Este pode ser – inclusive – o intelectual engajado em
uma causa, como foi Malraux, a serviço de DeGaulle.
A questão do intelectual está em aberto para o senhor?

Entendo que sim. Lembro-me de que promovi em O fluminense
em enquete, indagando: Que é um intelectual? Agi como os jornais antigos
faziam, abrindo oportunidade ao público leitor para expressar suas
opiniões e argumentos. Entendia que era importante a pergunta, pois
há séculos ela está em aberto. Inspirei-me no título de um livro de
Julian Marías, filósofo e ensaísta espanhol do século XX – O intelectual e
seu mundo.145 Nos vários artigos de sua obra há problematizações sobre
o que seja um intelectual, por diversos aspectos.
O senhor faz parte de algumas academias de letras...

Sob protesto, e posso justificar-me.

145 MARÍAS, Julian. El intelectual y su mundo. Buenos Aires: Atlanta, 1956.
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Por isso o seu livro O canibal arrependido?
É verdade. Por muito tempo fiz oposição ao movimento das

academias de letras. Meu livro é a prova desse posicionamento. Integrei
durante algum tempo a equipe do jornal Letras fluminenses, de Luiz
Magalhães, e essa publicação de vanguarda tinha também o propósito
de promover eventos intelectuais e literários. Na época, fiz uma
conferência na sede da União de Professoras Primárias Estaduais (UPPE),
sobre o tema: Três poetas comunistas em língua espanhola. Foi ótima. Tive
em minha plateia a “prestigiosa presença” até das agências oficiais, por
exemplo: o DOPs (risos). Mas tudo não passou de provocação, pois
nunca fui de esquerda ou de direta. Odeio etiquetas e rótulos, entende?
Os poetas eram o chileno Pablo Neruda, o espanhol Rafael Albertini e
o cubano Nicolás Guillén. Falei de poesia, e de poesia feita por poetas
que, casualmente, eram também comunistas. Sua poesia não era
necessariamente partidária ou panfletária. Então, imbuído desse espírito
de juventude, acabei escrevendo diversas críticas às academias. Acreditava
que essas instituições representavam a pasmaceira nas letras. Daí,
chamava-as de reunião de múmias e coisas joviais do tipo. Em outras
vezes fui até mais educado, mas mantendo a oposição. Certo dia, o Dr.
Alberto Torres, Diretor-Presidente de O Fluminense, do qual eu fora
secretário, me disse: “ – Sávio, você vai entrar para a Academia Fluminense
de Letras”. Eu lhe respondi: “ – Pelo amor de Deus, doutor Alberto, não faça
isso. O senhor já viu as coisas que eu escrevo sobre as academias?” E ele completou:
“ – Preciso de você na Academia. Aliás, seria bom até para o jornal. E gostaria de
fazê-lo Secretário...” Fui para casa, pensei, pensei... e vi que não poderia
dizer não ao meu amigo Alberto Torres. Fiquei honrado com a indicação,
mas me vi numa situação difícil diante de meus companheiros de luta.
Os acadêmicos foram muito receptivos e me deixaram à vontade para
fazer um discurso de posse descontraído. Daí o discurso, que depois
foi publicado, sob o título de O canibal arrependido.146 Na ocasião, quem
assistiu à minha posse não sabia se ria, se aplaudia ou se me atirava
pedras... (risos).
Canibal arrependido, pois você, que assumia uma postura antropofágica desta
literatura formal e oficial, agora se via também acadêmico?

146 Cf: Bibliografia ao fim desta entrevista.



262 Roberto Kahlmeyer-Mertens

Exatamente! Era com esse espírito que eu assumia a minha carreira.
Para escrever o discurso me inspirei num conto de Giovanni Papini, em
seu livro Gog.147 No livro, ele conta que um lorde inglês foi visitar umas
ilhas do sul do Atlântico, que diziam ser habitadas por tribos canibais.
Quando desembarcou, um cavalheiro distinto veio recepcioná-lo, todo
cheio de reverências, falando um inglês cultíssimo. Depois de várias horas
de conversa e trocas de gentilezas, o viajante comentou que pensava ser
ali uma ilha de antropófagos, de selvagens. Daí, o gentleman nativo disse
que, de fato, o era, mas que, por tradição da sua tribo, havia o hábito de
se consumir gente, por acreditar que, assim, se adquiririam as melhores
qualidades dos devorados. Ficou nítido que aquele canibal havia comido
tantos ingleses cultos que acabara por se tornar polido e snob como eles.
Brinquei, desse modo, com os confrades da Academia, dizendo ter dado
tantas mordidas na carnadura da Academia, que ali estava tão acadêmico
quanto eles, fazendo um mea culpa.
Muito original! Não só sua intuição quanto o livro do Papini. Este livro é formidável!
Ele ali parte daquela premissa de que a melhor entrevista é a que nunca existiu,
fazendo com que figuras como Ford, Lênin, Gandhi falem coisas que denunciam suas
verdadeiras motivações e seus traços de caráter. A pseudoentrevista com Freud é
impagável! Imagine o Freud dizendo que nunca teve interesse médico com a psicanálise,
e que pretendia mais a ficção do que a ciência; que, no fundo, ele morre de vontade de
ser como Goethe! (risos).

Você conhece o livro, é?...
Sim, é um livro genial.

É curioso, não é um livro muito lido pela garotada de sua
geração...
Os acadêmicos sabiam estar recebendo um canibal na Academia?

Ah, sim! Evidente que sabiam. O acadêmico Marcos Almir Ma-
deira, que me recebeu, fez um belo discurso... Muitos anos depois,
exercendo a promotoria de Justiça numa cidade serrana, do interior,
recebi outro convite. O defensor público e um colega promotor me
disseram: “ – Sávio, você tem que entrar para a nossa Academia.” Primeiro, fui
lá para conhecer a tal academia, até para bispar o tipo de mercadoria que

147 PAPINI, Giovanni. Gog. Trad. Souza Júnior. Porto Alegre: Globo, 1932.
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me estariam oferecendo. Encontrei algumas figuras retrógradas,
estacionadas no tempo, interessadas até em combater o Modernismo da
primeira fase, quando já estávamos em 1969, quase meio século depois
da Semana de Arte Moderna... Veja você: eles insistiam na tese de Lobato!

Resumo: acabei eleito. No dia da minha posse, fiz um discurso,
em que me confessava, por índole, antiacadêmico. Nunca me agradaram
todas aquelas pompas, com medalhas, fardões e espadins. Não suporto
essas futilidades formais. Sou da linguagem franca, prefiro os bate-papos
de porta de livraria. Não me atraem esses protocolos, cheirando a alfazema,
e restrinjo a formalidade ao mínimo possível em minha vida. Acho que
não é coincidência o fato de ter ocupado cadeira patronímica de Graça
Aranha, o acadêmico que rompeu com a Academia Brasileira de Letras
para se juntar às fileiras da rapaziada do modernismo nascente. Afirmei
tudo isso em meu discurso, falei do meu caráter combativo, insatisfeito e
contestador... e usei o meu patrono como símbolo desse comportamento.
Ao final, esclareci que não era exatamente contra o espírito acadêmico, –
aquele preocupado com a perfeição da linguagem, dos encontros para
discutir a literatura com arte, – mas que era alérgico ao mofo que se
instalava em certas mentalidades acasteladas nas academias. Fui aplaudido,
cumprimentado... depois, quando mudei de comarca e já estava no Tri-
bunal, recebi uma notícia: meu nome fora riscado dos quadros da
academia, porque haviam julgado o meu comentário desrespeitoso à
instituição. Passaram recibo, portanto.
É a propósito, neste momento, aquela fala do Nélson Rodrigues: “ – De gente burra
eu quero é vaia.” (Risos)

Sim, sim (risos)! Mas isso é comum em muitas academias, não em
todas. Aqui, na Niteroiense, mais aberta e democrática, até que não. Existem
mentalidades progressistas e bastante criativas. Uma delas era a de Horácio
Pacheco,148 que foi meu professor nos tempos de ginásio. Era um mestre
perfeito, na plenitude do vocábulo. Após a morte do acadêmico Alberto
Torres, foi Horácio Pacheco quem me sugeriu que eu me candidatasse à
sua sucessão, justificando a proposta com o argumento da fraternal amizade
que nos ligava e expressando o desejo de que, eleito, eu tomasse posse

148 Veja nota biográfica de Horácio Pacheco na entrevista de Edmo Lutterbach, neste volume.
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ainda no decorrer de sua gestão. Eu me candidatei e fui eleito, mas não
me decidi até hoje sobre a data da posse solene. Infelizmente, mestre
Horácio faleceu, sem que se realizasse esse generoso propósito.
Seu livro O signo do sapo149 criou bastante polêmica, nem tanto pelos escritos,
mas pela provocativa capa. Na ilustração há dois sapos, um sobre o outro, como se
estivessem copulando.

Não havia motivo algum para as especulações que se fizeram
em torno do caso. A capa não teve qualquer motivação provocativa.
O que ocorreu, em verdade, foi um erro de interpretação, e este até já
me criou problemas domésticos... (risos) Primeiro devo dizer que não
se trata propriamente de um livro, mas de uma plaquete ou folheto, em
edição experimental, projetada por meu amigo-editor Reginaldo
Baptista, que utilizou recortes de jornal e os passou em offset para o
formato de revista, poupando os custos da composição de linotipo.
Ao cuidarmos da capa, surgiu-nos a ideia de aproveitar a foto
estampada numa publicação científica, em que aparecia um sapo, muito
gentil e amoroso, a transportar, às costas, sua fêmea, para evidenciar
que as atitudes cavalheirescas não são exclusividade da espécie humana.
Onde uns veem libertinagem o senhor vê vassalagem amorosa! (risos).

Pois é, (risos) as mentes contaminadas de malícia trataram logo
de subverter o verdadeiro sentido de nossa mensagem. Daí os protestos
e a repulsa ao folheto, a tal ponto que fui intimado a desfazer-me, em
curto prazo, dos derradeiros exemplares, os restantes, que atravancavam
canto de minha biblioteca. Decidi-me pelo sacrifício. Fui a uma quitanda,
próxima de minha casa, e perguntei ao quitandeiro: “ – Você acha que
estes folhetos podem lhe servir para alguma coisa?” Ele me respondeu que sim:
“ – Servem para embrulhar tomates e cebolas, meu amigo”. “ – Pois fique com
todos eles.” – disse-lhe eu, como quem se liberta de um pesadelo. E
assim foi que se esgotou, de um lance, a edição de meu Signo de sapo.
Esse folheto é, hoje, um objeto mais raro do que os incunábulos dos
primórdios da imprensa...

149 Cf: Bibliografia ao fim desta entrevista.
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Principais obras:
Mundo número dois. (Org.) Geir Campos. Niterói: Hipocampo, 1955.
O salto e o paraquedas. Niterói: Reginaldo Batista Editor, 1963.
O signo do sapo. Niterói: Reginaldo Batista Editor, 1970.
A outra face de Alberto de Oliveira. Niterói: J. Gonçalves, 1997.
O canibal arrependido. Niterói: Traço & Foto, 2007.
Argumentos de trovador. Niterói: Traço & Foto, 2007.
Rapsódia para sanfona. Niterói: Traço & Foto, 2008.
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“Meu entendimento de filosofia é diverso do
tradicional. Penso que seja mais próximo do de
sabedoria, encontrada no pensamento oriental e
em alguns místicos do cristianismo, do que na
tradição filosófica, que às vezes tende a uma
verborragia”.

Poeta, teórico da literatura e esteta nascido em 1919, no município de Campos dos
Goytacazes/RJ. Dono de uma obra poética sólida, propõe ideias estéticas para a
elaboração daquilo que, em Contemplação da Unidade, sua principal obra,
chamou de “poesia integral”. Nesse tratado de metafísica natural, o autor conjuga
conceitos de filosofia de física quântica e física clássica, tangendo diretamente a
termodinâmica clássica do físico alemão Max Planck e a transdiciplinaridade do
professor Pierre Weil (holística).

***

A. Barcellos Sobral
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Não há como começar essa entrevista senão dizendo o quanto sua presença em nosso
projeto é grata e só nos honra. Receio estar me repetindo, mas devo dizer que obras
como Misael em nada ficam a dever a livros como o Hipérion150 de Hölderlin ou
os Frutos da terra151 de André Gide.

Agradeço o elogio, o interesse e o convite que tanto me prestigia.
Ao deixar aqui o penhor de minha admiração e respeito por seu trabalho, lembro
que ele não é um juízo particular. Ele é compartilhado por boa parte da comunidade
acadêmica de Niterói. Entretanto, o senhor não é tão frequente nos círculos literários.
Temos notícia de sua participação no Clube de Poesia de Campos, há muitos
anos atrás, mas essa misantropia...

Não. Não existe misantropia. Esta palavra, gostaria de evitá-la.
Não existe misantropia, absolutamente! Há, sim, um recuo, pois meu
convívio social já não acrescia tanto ao meu trabalho. Reparei que,
invariavelmente, as conversas e mesmo as considerações que se faziam
sobre minhas conferências eram mais para mostrar cultura do que por
interesse. Daí, me retirei, mais pela opção de me dedicar aos meus
estudos. Não por antipatia, de forma nenhuma! Apenas optei por ser
uma pessoa simples.
Deixemos isso registrado então. Passemos à segunda pergunta: numa primeira
avaliação do conjunto de sua obra, por um olhar superficial, ela parece heterodoxa.
Temos poesia lírica, dramática, poemetos que o senhor chama de “parábolas”,
poemas em prosa e, no fim de tudo, um ensaio científico. Numa segunda visão,
atenta ao conteúdo, é possível enxergar um fio condutor que parece perpassar os
seus textos, desde a obra de juventude, lá em 1955, caminhando necessariamente
para o seu livro Contemplação da unidade,152 de 1998. Com isso talvez se
esboce o itinerário para o que o senhor, nesse livro, chama de “poesia integral”.
Minha leitura é correta ou estaria diante apenas de uma impressão? Há um
‘leitmotiv’ ou seria uma miragem?

Há o fio condutor. E isso já pode ser constatado desde minhas
parábolas, pois nelas já há a indicação do que penso filosoficamente.
Meu entendimento de filosofia é diverso do tradicional. Penso que seja

150 HÖLDERLIN, Friedrich. Hypérion. München: Die Deutscher Klassiker, 1993.
151 GIDE, André. Les nourritures terrestres, et Les nouvelles nourritures. Paris: Gallimard, 1935.
152 Cf: Bibliografia ao fim desta entrevista.
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mais próximo do de sabedoria, encontrada no pensamento oriental e
em alguns místicos do cristianismo, do que na tradição filosófica, que
às vezes tende a uma verborragia. Perdoe se digo isso a um leitor de
Kant, Hegel e Heidegger, como você.
O que o senhor chama de parábolas são como pequenos poemas. Tais como “koans”,
enigmas budistas a que certos cientistas contemporâneos recorreram para pensar a
física quântica. Permita-me que leia duas parábolas de seu livro No alto como as
Estrelas:153

“Falo demais do ser
e da beleza. Pode a fonte
mudar seu canto?”

E ainda

“Penso em Deus.
Corre a tartaruga
atrás da luz.”

Muito bem. Note-se que a parábola, antes de ser literária, tem
uma significação filosófica, em um plano ainda mais profundo. Tenho
perto de 2500 parábolas, que contam uma longa história. Isso é sinal
de uma direção e, mesmo que não declare isso, é algo implícito no
desenvolvimento de minha obra.
Identifico, então, um caminho da poesia à filosofia. O que prova que poesia e pensamento
científico, na sua obra,  são indissociáveis.

Pois não, perfeito!
Talvez por isso vejamos comentários que apontam para esse mesmo sentido sobre o
senhor, como é o caso de Marco Lucchesi154, Antônio Carlos Villaça155 e, entre todos os
comentários, o de Alceu Amoroso Lima quando156 (se me permite que leia) diz que:

153 Idem.
154 Veja a nota biográfica e entrevista com Marco Lucchesi neste volume.
155 Veja nota biográfica de Antônio Carlos Villaça na entrevista de José Inaldo Alonso,
neste volume.
156 Idem.
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“Os poetas modernos têm medo do pensamento. Fogem da poesia filosófica. Ou então
ficam no puro abstracionismo. O senhor não. Enfrenta essa coisa dificílima: a poesia
e a especulação. E o seu pensamento não esmaia a beleza. Nem abafa a meditação
(...) o essencial é que vejo, nos seus versos, um sentido próprio, um caminho original e
alguma coisa que pode vir a marcar (...) sinto que em seus versos, não só por serem
inéditos, mas por serem o que são, representam alguma coisa de sério e mesmo de
importante”.
Esse parecer, vindo de quem vem, é mais que autorizado. Daí, gostaria de saber
como o senhor vê a implicação entre poesia e pensamento. Poesia e filosofia seriam
mesmo duas montanhas vizinhas?

Deixe-me ver aqui... é uma longa história... Temos aqui o item
3.2.1 do Contemplação da unidade. Neste item, apresento os meios de
projeção estética. O que entendo por projeção estética é a situação do
fato estético, nos meios de projeção estética: o microespaço, o
macroespaço, o megaespaço e o microespaço-tempo. No microespaço-
tempo, teríamos o pensamento, a sensação, o sentimento, a emoção, as
pulsões etc. e as artes que se projetam no espaço-tempo psicológico, isto
é, a poesia e a música. O microespaço-tempo se divide em físico e
psicológico. Isso pode ser verificado em poesias como as contidas em
meu Agonia e ressurreição,157 pois os poemas que aí coloco correspondem
ao paradigma de minha poética “psiqueísta” (de psiqueísmo), sem pre-
tender criar uma nova escola literária.
O senhor poderia recitar uma das poesias, para que possamos ter uma maior clareza
do que se trata, por meio da exemplificação?

Pois não. Aqui está:
“Noite fechada.
Caída sobre os neurônios.
A esperança como armadura
menor do que o guerreiro
fere-lhe a resistência.
Mas ele não cede
põe sobre o mal-estar
unguento de paciência.
Resiste heroicamente

157 Obra inédita do autor.
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como um dique de pedra
resiste à pressão da inundação.
Proibido capitular
ou mesmo gemer resmungar.
A regra é resistir.
Opor logística espiritual bastante
para transformar angústia e caos
em mais ser em mais ser.”

Aqui se expressam os termos da minha poética.
Como sua teoria estética se concentra no livro Contemplação da unidade, permita-
me concentrar-me mais nesse livro. Para tanto, começaria do próprio título:
Contemplação da unidade. Trata-se de um título eloquente que salta aos olhos
e ouvidos daqueles que têm alguma atenção para a “coisa” da filosofia. Esse título
traz no termo “unidade” o anseio da tradição filosófica como um todo e de boa parte
da filosofia e ciência do século XX. Nas primeiras décadas deste século, temos gente
como Max Scheler, filósofo indiretamente ligado à fenomenologia, dizendo estar contente
por ver que a filosofia e as ciências em geral estão ocupadas em determinar uma
imagem unificada, integral do homem; decênios depois, Teilhard de Chardin vai
elaborar uma síntese bastante problemática do que seria o fenômeno humano, em sua
unidade, por meio da tríade ciência-religião-filosofia. Por fim, o próprio Einstein, que
em sua física trata de pensar o cosmos, sem deixar de fora o sagrado (o que fica claro
na sua célebre conversa com o poeta hindu Rabindranath Tagore), quando reafirma
sua crença na unidade, ao dizer: “Sou mais religioso que o senhor”. 158

Sim! Lembro-me disso.
Após essa longa digressão, pergunto: a unidade que seu livro trata é a mesma que
interessa aos três sábios aos quais me referi?

A unidade a que me refiro está mais próxima daquela que
encontramos em Pierre Weil.159

158 Cf: MONTEIRO, Irineu. (Org.) Einstein – Reflexões filosóficas. 2ª São Paulo: Alvorada,
1985. p. 23.
159 Pierre Weil: educador, psicólogo e epistemólogo. Nascido em Estrasburgo em 1924, foi
aluno de personalidades como Henry Wallon e Jean Piaget.  Residente no Brasil, foi autor
de cerca de 40 livros, e um dos esponsáveis pela regulamentação da profissão de psicólogo
em nosso país. Lecionou na Universidade Federal da Belo Horizonte – UFMG. Faleceu em
Brasília em 2008.
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Sei... A tese da transdisciplinaridade do pessoal da universidade holística...
Minha posição é essa.

Além do Weil, quais as outras influências em seu livro? Vemos poucas citações, uma
ou outra do Max Planck, do Wolfgang Kayser... Em que autores mais o senhor se
apoiou?

Parti deles, mas confiei muito em minhas próprias intuições
intelectuais. Daí, o que lia nos filósofos não acrescentou tanto às minhas
meditações. Jamais pensei em fazer um livro de erudição. Até porque
não me lembro de ter visto outro autor tratar dos meus temas, pelo
enfoque como tenho tratado. Devo dizer que minha biblioteca me
prestou um serviço pequeno na elaboração do meu livro. Só ia a ela
quando queria saber se determinada ideia já constava em algum
pensador.
A partir disso, acho que cabe um comentário a respeito de seu grau de intuição em
certas afirmativas que vêm ao encontro da física avançada.

Na ocasião do envio de meu livro ao Prof. Pierre Weil, ele me
escreveu dizendo que via em minha obra uma profunda holística e
sinergia.
Intuição ou não, Contemplação da unidade é uma obra destemida, desde o
início existe ali o caráter autoral, por mais que se note fortemente a influência de
autores como Aristóteles ou Tomás de Aquino, na forma de redigir.

Isso se explica pelo meu interesse na filosofia desse último, trazido
por minha formação católica.
Refiro-me mais à ordem de apresentação bastante pontual e clara das ideias, e a uma
terminologia própria, embora encontremos uma correspondência de suas ideias com a
metafísica tradicional. Por exemplo: o que o senhor chama de “seres”, seriam entes;
“sinergia” é o conjunto de duas ou mais energias ou energia(s) e fatores modificantes;
existenciologia é o estudo da existência como produto externo das diversas sinergias
morfogênicas; estética geral é o estudo das formas em sua apresentação total. Compreende
a estética geral (estudo morfológico geral dos fatos estéticos e paraestéticos); e estética
restrita ou estilística, que é o estudo particular dos elementos de cada fato estilístico.
Esta é a origem da estilística, que alguns mestres dizem estética. Mas não sabem
explicar que estética é essa.

Não estudo a psicologia do sentimento estético.
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E aí, eu tenho uma questão: muitos trabalhos de estética, feitos por filósofos,
às vezes beiram o interesse da ciência (chamo à pauta o epistemólogo francês Gaston
Bachelard, que tem livros como a Poética do espaço e o Ensaio sobre a
chama de uma vela). Entretanto sua obra quer coisa bem diversa disso. Seria
correto qualificar seu trabalho como um ensaio filosófico-científico “sobre o
belo, fundamentado num lastro empírico dado pela física clássica”
(terceira lei da termodinâmica). Poderíamos propor desta maneira? Sim, mas
corrigindo “física quântica” para “física clássica”.

Sim. Mas a física quântica só comparece no fim de meu livro. O
que eu chamo de quântico pouco tem a ver com essa física. Minha
estética é quântica não por causa da física quântica. Por favor, consultar
a página 25, do Contemplação.
Não entendo. Pois vemos em determinada parte de seu livro o senhor anunciar um
diálogo, ainda que indireto, com essa física, justamente na área da termodinâmica
região do saber na qual se concentram os principais estudos do Max Planck, e ponto
de onde nasceu a ideia da física quântica. O senhor poderia explicitar melhor qual
seria, então, a correlação que a tal termodinâmica teria com sua estética? Como esses
dois conceitos se relacionam?

A relação é que, sendo minha concepção de estética generalizada,
holística e, por isso mesmo não estanque, não cuida somente do belo.
Cuida da sinergia em todos os fenômenos em que essa aparece como
responsável direta pelos fatos. A terceira lei da termodinâmica (que me
privarei de comentar pormenorizadamente aqui) é a base das minhas
teorias. Creio que com ela seja possível uma revisão da classificação
tradicional do belo em lírico, épico e dramático. Para mim, baseado na
terceira lei, o lírico é o belo com a porção ideal de sinergia. Do lírico ao
dramático, temos um aumento da sinergia e do dramático ao épico
ocorre uma exacerbação dessa sinergia, quando ocorre uma entropia.
No momento em que, no livro, o senhor faz uma referência mais especifica à filosofia,
há uma citação que viria a propósito da noção de estética contida na sua fala
anterior. É uma fala intrigante: “O belo é o esplendor da ordem”. Em que medida,
em seu campo teórico, o belo é o esplendor da ordem?

Não defino assim o belo. Essa é uma definição platônica.
Permita-me, então, reproduzi-la no contexto de seu livro. O senhor permite
que eu leia?
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Pois não, pois não. Leia, à vontade.
É do Capítulo IX, relativo ao Fundamento Científico das ordens existenciológica e
estética. O seguinte trecho:
“Já na antiguidade, filósofos mencionavam a base científica apontando sua
preponderância na definição do belo. Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Santo
Tomás de Aquino e outros têm a ordem como fundamento da beleza, dando-lhe,
todavia, somente tratamento filosófico. É conhecida a definição filosófica clássica “o
belo é o esplendor da ordem”.

Eis o verdadeiro texto, constante das páginas 93-94, do meu
livro como segue: já na antiguidade, filósofos mencionavam-na,
apontando-lhe a preponderância na definição do belo. Platão, Aristóteles,
Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e outros têm a ordem como
fundamento da beleza, dando-lhe, todavia, somente tratamento
filosófico. É conhecida a definição filosófica clássica “o belo é esplendor
da ordem”.

Será possível sair do terreno subjetivo-opinativo da filosofia e
buscar base na ciência para a ordem? Nossa existenciologia e estética
quântica dizem que sim.
Como esta frase se adequaria ao contexto de sua teoria?

Antes de entrar em minha estética, esta frase aponta para minha
existenciologia, pois a ordem é universal. Para mim a explicação do
lírico, do belo e do épico é epigonal a essa ordem, por isso difiro da
tradição. A terceira lei da termodinâmica me permite dizer isso, vale
conferir no meu livro. Quem disser que minhas ideias estéticas não têm
fundamento, vou mandar polemizar primeiro com a termodinâmica.
Mas com isso, e retomo assim uma das perguntas que fiz anteriormente, o senhor não
estaria alicerçando suas ideias em uma dimensão empírica? Parece que essa teoria
estética que encontra estofo intelectual na filosofia, estofo sensível na estética, necessitaria
também de um lastro científico dado pela física quântica?

A física quântica chega por último nas minhas teorias, como já
disse. A terceira lei, a estética e a filosofia são tratadas antes dela. O que
não quer dizer que elas não tenham, aqui, intimidade com a
termodinâmica.
Em nosso primeiro contato telefônico, antes mesmo do agendamento de nossa conversa,
o senhor nos revelou, em grata surpresa, que teria terminado uma segunda parte do
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Contemplação da unidade. Está anunciada, mas ainda não está presente na
edição de 1998. Quando será publicado esse segundo volume?

Não se trata de um segundo volume. Mas, sim, de um
complemento a ser introduzido no livro e que constará numa segunda
edição ampliada, em breve.
Em que consiste esse desdobramento?

Nos dois quadros, às páginas 199 e 200, realizo a exposição
geral dos fatos estéticos. Trata-se de matéria de natureza metafísica
natural abstrata. Esses quadros conterão os elementos componentes
de cada fato estilístico, como veremos, na próxima inclusão dos
elementos estilísticos.

Principais obras:
Poema/1° Caderno. Campos: Clube de Poesia de Campos, 1955.
No alto como as estrelas. Rio de Janeiro: Cátedra, 1986.
Misael – Crônicas de uma paternidade: Niterói: Cromos, 1996.
Contemplação da unidade – Tentativa de uma holística da existência. 2ª. ed. Niterói:
Nitpress, 2010.
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“(...) o Horácio Pacheco lembrou: ‘ –Que beleza foi a
geração de 1932-36!... uma geração que nunca mais houve
naquela faculdade.’ E não houve mesmo não. No meu
livro, Presença de uma geração, trato dessa turma de
estudantes da Faculdade de Direito de Niterói. Falo da
turma da época, abordo ali os episódios
importantes (...)”

Ensaísta, advogado e orador. Edmo Rodrigues Lutterbach nasceu em Santa Rita
do Rio Negro (atualmente Euclidelândia), terceiro distrito do município de
Cantagalo, em 12 de outubro de 1931. Residiu na Fazenda da Saudade, berço
do escritor Euclides da Cunha, no mesmo município, dos 2 aos 27 anos. Presidente
da Academia Fluminense de Letras – AFL; membro do Cenáculo
Fluminense de História e Letras; da Academia Niteroiense de Letras
– ANL. Integra, ainda, academias e institutos históricos do Rio de Janeiro e de
outros estados. Recebeu o prêmio Intelectual do ano de 2001. No direito, atuou
como advogado, promotor de justiça das comarcas de Santo Antônio de Pádua,
Miracema, São Fidélis, Cambuci, Itaocara, Bom Jardim, Campos, São Gonçalo
e Niterói. Ingressou no Ministério Público, por concurso, em 1964 e aposentou-se
no ano 1996. Edmo Lutterbach é autor de livros, opúsculos, teses e artigos sobre
literatura e direito. Na entrevista, o autor resgata capítulos importantes da memória
acadêmica de nosso estado, recordando personalidades e fatos cujos registros são
poucos além do oral; ainda disserta sobre sua gestão à frente da Academia Fluminense
de Letras, e dos contatos travados ao longo de sua vida acadêmico-literária.160

***

Edmo Lutterbach

160 Veja-se mais acerca da Biografia do entrevistado In: LUTTERBACH, Edmo Rodrigues.
O intelectual do ano. Niterói: s/ed., 2002.
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A formação dos homens do Direito, muitas vezes, coincide com as Letras.
Sim. Entretanto, nem todos que militam na área do Direito têm

as atenções voltadas para as academias de letras. Nas academias há
advogados, promotores de justiça, juízes de direito e desembargadores.
O número é, porém, bem reduzido.

Conheci, quando Promotor de Justiça, notáveis advogados que,
nos julgamentos pelo Tribunal do Júri, demonstravam conhecimentos
vastos do Direito. Todavia, se limitavam à matéria penal, na qual se
aprofundavam para sustentar suas defesas. Para os julgamentos,
especialmente pelo Tribunal do Júri, levavam eles seus livros, tendo
páginas marcadas com papéis, para, sem demora, encontrar os assuntos
que lhes interessavam a respeito da causa. Às vezes, se complicavam,
quando o promotor passava perto da obra, nos intervalos, e... retirava
uma das marcações. Até mesmo bons advogados utilizavam esse meio.

Não é demais acrescentar que o promotor tem de estar sempre
atento aos recursos tribunícios do advogado. Se puder levar para os
julgamentos obras de juristas renomados, deverá fazê-lo; levar, também,
se houver, obra do próprio advogado com assunto pertinente à tese
que até então fora por ele sustentada dentro dos autos, até para
surpreendê-lo na sessão, à hora dos debates..
Isso seria devido ao fato de o advogado se esquecer do assunto sobre o qual já havia
estudado bem à ocasião da publicação do livro?

Também. Lembro que, num dos julgamentos pelo Tribunal do
Júri de Niterói, na tréplica, eu pedia aos jurados que rejeitassem a tese da
defesa e lia os seus pressupostos, contestando, portanto, os argumentos
do causídico. Abri uma Revista e passei a ler um assunto pertinente ao
caso. Ao concluir a leitura, surpreendentemente, o ex adverso, patrono
do libelado, bom advogado, orador de recursos, solicitou-me um aparte
e disse: “ – Dr. Promotor, estou admirado com o que ouvi agora. A legítima defesa
é outra coisa; só um idiota pode escrever uma coisa destas”. E passou a contemplar
a assistência. Dr. Advogado, disse eu, está aqui o trabalho do criminalista.
E a atitude dele foi rápida: “ – Doutor, só mesmo um imbecil escreve uma coisa
dessas”. Eu, que tinha em mãos, uma Revista do Centro Acadêmico Evaristo
da Veiga, da Faculdade de Direito de Niterói, por onde ele se formara,
e na qual escrevia artigos sobre  Direito Penal, respondi-lhe. “ – É
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modéstia de Vossa Excelência”. Sua reação foi imediata: “ – Modéstia nada,
aqui não se trata de modéstia, o que ouço é a leitura de um trabalho escrito por um
mentecapto. Joga, Doutor, essa obra no lixo”. Interrompi-o e disse que não o
faria porque conhecia o autor. “ – Qual o nome desse incompetente, Doutor
Promotor?” Respondi: É um advogado brilhante, que já foi, inclusive,
presidente da Ordem, e pedi a um dos jurados para ler o nome do
articulista. E dirigi-me aos jurados. O primeiro deles, olhando o nome,
fez uma pausa e, constrangido, não leu. Os demais, embaraçados,
também emudeceram. Então, retornando à tribuna, levantei a revista, e
li o nome do autor: era exatamente o advogado que se encontrava na
tribuna de defesa. Houve um silêncio prolongado, e o causídico ficou
transtornado.
Não raro, no passado, víamos magistrados historiadores e poetas... E atualmente?

Se olharmos para o passado, descobrimos que a primeira
academia de letras fundada no Brasil – Academia Brasílica dos Esquecidos
(1724) – tinha em seu quadro dois desembargadores: Caetano de Brito
e Figueiredo e Luís de Siqueira Gama. Também a Academia Brasílica dos
Renascidos, inspirada por um desembargador, em 1758, José Mascarenhas
Pacheco Pereira Coelho de Melo, homem instruído, culto, amante das
letras. Reuniu ele em sua casa, no dia 19 de maio de 1759, trinta e nove
representantes da inteligência baiana, instalando-a em 6 de junho de
1859, na Bahia. São decorridos 224 anos e hoje encontramos em nossas
academias ministros, desembargadores, juízes de direito, promotores e
procuradores de justiça e advogados.
Falemos um pouco de seu livro Presença de uma geração, sobre o que disse
Horácio Pacheco161 ao recebê-lo na Academia Niteroiense de Letras – ANL.

A referência que o Dr. Horácio fizera ao meu trabalho, Presença
de uma geração,162 afirmando que geração igual a daquela fase, “nunca
mais houve outra igual”. Eis as palavras do Dr. Horácio, na saudação

161 Horácio Pacheco: nasceu em Ribeirão Preto (SP) em 1916.  Professor no extinto Colégio
Brasil. Lecionou literatura na antiga Faculdade Fluminense de Filosofia. Foi secretário municipal
de educação, diretor do Serviço social do comércio – SESC-RJ.  Membro e presidente da
Academia Niteroiense de Letras – ANL, dentre outras. Entre seus livros publicados, estão: Em
louvor de Euclides da Cunha e Presença da cultura fluminense. Faleceu em 2005.
162 Cf: Bibliografia ao fim desta entrevista.
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feita a mim: “Nada conheço melhor de evocação da velha Casa (a Faculdade de
Direito de Niterói) e daquele grêmio que o opúsculo de nosso biografado sobre
Geraldo Bezerra de Menezes e sua vida universitária. Ah! Como faz bem à gente
uma leitura dessas! Embarca-se no texto aliciante e, momentos após, de novo moços,
de novo idealistas, de novo criativos, saltamos em meio a uma geração como talvez, lá,
não tenha havido segunda”.

E não houve mesmo. No livro Presença de uma geração, referido
pelo Dr. Horácio, focalizo grande número de acadêmicos que, naquele
período, cursavam a Faculdade de Direito de Niterói e revelo episódios
importantes e coisas da rotina da valiosa turma, trabalhos, júris simulados,
relatórios e atas do Centro Acadêmico Evaristo da Veiga.

Numa das fotos estampadas o cantagalense Abel Sauerbronn
de Azevedo Magalhães, sobre quem escrevi um resumo de sua vida,
publicada por acadêmico. Foi diretor da Faculdade de Direito de Niterói
por 32 anos. Após o resumo aludido, quis aumentar os meus
argumentos, porém pouca coisa consegui sobre ele.

Em julho de 1975, quando fui eleito para a Cadeira n° 5 da
Academia Fluminense de Letras, patronímica de Andrade Figueira,
sucedendo a Abel Magalhães, tomei conhecimento de que havia um
parente seu, juiz federal em Niterói. Procurei-o, fui bem recebido, e
conversamos por algum tempo, confirmando o magistrado que possuía
vasta documentação sobre a vida do Dr. Abel e me emprestaria a
mesma para colher alguns dados.

Ao me despedir, uma moça que trabalhava, ao que me pareceu,
em seu gabinete, conduziu-me até ao elevador e, nesse percurso, me
alertou: “ – Ouvi a conversa no gabinete, mas o senhor não espere, pois ele não vai
lhe emprestar, não vai lhe ceder, também não vai publicar nada sobre o Dr. Abel
Magalhães, como prometera”.

Procurei-o, mais algumas vezes, porém, a saída era sempre a
mesma. Resultado, tive de preparar o meu discurso de posse fazendo
o panegírico do patrono, do Henrique Castrioto, primeiro ocupante
da Cadeira n° 5, e do meu antecessor, Abel Magalhães, com o que eu
já possuía, discorrendo sobre o advogado, o promotor de justiça, o
juiz de direito, o desembargador, o presidente do Tribunal de Apelação,
o diretor da Faculdade de Direito de Niterói.
Desses intelectuais, poderia citar os que mais de destacaram na área do direito?
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Tínhamos o Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, que foi meu pro-
fessor de Direito do Trabalho, no 5° ano. Presenciei o seu concurso
para a cátedra dessa matéria, em que foi aprovado, com elogios, pela
banca examinadora. Conhecia a fundo a disciplina trabalhista. O Dr.
Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes era um intelectual completo;
homem público admirado, grande orador, e um homem de fé, firme
e desassombrado. Católico de fibra. Foi presidente da Federação das
Congregações Marianas da Arquidiocese de Niterói, presidente da Confederação
Nacional das Congregações Marianas. Representou ele o Brasil, no
Primeiro Congresso Mundial para Apostolado dos Leigos, ocorrido em Roma
no ano 1951. E mandatário do Brasil no Segundo Congresso Mundial das
Congregações Marianas, realizado na Arquidiocese de Neward, nos Estados
Unidos, em 1959. Já no tempo em que cursava a Faculdade de Direito,
era admirado pelos colegas de turma. Um deles, Aníbal de Melo Couto,
igualmente muito católico, chegou a publicar um soneto, em “O Gládio”,
focalizando a figura de Geraldo Bezerra:

“Orador de mão-cheia, o nosso amigo,
para um discurso sempre encontra um pé;
fala ante um berço, ou junto a um jazigo,
deita o verbo na rua, ou num café.

Inspirado escritor, seu sonho antigo
É ser um dia um Carlos de Laet;
Sempre as frases latinas têm abrigo,
Nos bons trabalhos que lhe inspira a fé.

Tem talento a valer, cultura à beça,
Mesmo assim, nos exames, faz promessa,
Faz promessa na fácil sabatina.

A sua aspiração é ser Juiz,
Há de vestir a toga e ser feliz
Na impressão de que veste uma batina.”

(Risos) Vê? O soneto foi escrito pelo acadêmico Aníbal de
Melo Couto.



280 Roberto Kahlmeyer-Mertens

“O Gládio”!... Belo nome para uma revista de Direito.
Pois é.

Nessa época que intelectuais do direito escreviam na Revista?
O Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, Marcos Almir

Madeira, Américo Lúzio de Oliveira, Jorge Cortá Sader, Tomé
Tostes Machado, Admário Alves de Mendonça, Alcy Amorim da
Cruz, Emmanoel Pereira das Neves, Macário Picanço, João Stávola
Porto e outros.
Era o cenário no qual atuavam Clóvis Beviláqua e o Pontes de Miranda. O que
dizer desses intelectuais do Direito?

Clovis Beviláqua, que não conheci pessoalmente, era figura
admiradíssima; comparecia à Faculdade para assistir a júris simulados.
Coloquei, num dos meus trabalhos, uma fotografia, na qual aparecem
Clóvis e sua senhora, Amélia Beviláqua.

Quanto ao Pontes de Miranda, só o conheci pessoalmente, no
ano 1979.
O senhor conheceu o Pontes de Miranda?!

Sim. Na qualidade de presidente da Academia Fluminense de Letras,
compareci ao Comando Geral da Polícia Militar, no Rio, onde encontrei,
à entrada, o presidente da Academia Brasileira de Letras, Austregésilo
de Athayde. Fomos convidados para receber as placas oferecidas às
duas instituições. O presidente da Casa fundada por Lúcio de Mendonça
conversava com o grandíssimo Pontes de Miranda. Cumprimentei o
acadêmico Austregésilo e ele me apresentou ao Pontes. De pronto,
disse-lhe que conhecia a obra dele, o Tratado de direito privado, e havia
acabado de ler um livro por ele publicado em 1918, A sabedoria dos
instintos, que recebeu um prêmio da Academia Mater. Olhando firmemente
para mim, negou ele: “ – Não é meu esse livro, ainda mais publicado no ano
1918”. Como eu reafirmasse, ele fez um teste, indagando: “ – Se o
senhor leu, cite alguma passagem colhida no livro, para ver se me lembro”. Respondi-
lhe de pronto: “ – Na melancolia, à hora do crepúsculo, quando os raios do sol
parecem ruídos, escutam-se as coisas pelos olhos”. Mal acabei de citar, o jornalista
Austregésilo de Athayde, disse: “– Que desafio, Pontes”! Recebi, imedia-
tamente, um forte abraço, seguido de uma exclamação: “ – Puxa! este
me matou! Ele leu mesmo, Austregésilo!”, e me perguntou: “ – O senhor tem um
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nome Lutterbach. Alemão, não é? Lê com facilidade o alemão? Pois vou lhe mandar
essa obra, em alemão, que publiquei recentemente”.
Sim, pois ele falava e, inclusive, tem livros nessa língua. Há um livro dele chamado
Betrachtungen, moderne Welt que traz umas reflexões bastante filosóficas... O
Pontes de Miranda era uma criatura fora do normal! Parece-me que ele tem um
tratado de Direito privado em 60 volumes, e escreveu isso em três anos. Andei
fazendo os cálculos: isso seria equivalente a ele publicar três volumes a cada dois meses
para atingir essa marca.

Eu conheço este trabalho, é uma das grandes obras do Direito.
Sim, o Direito possui alguns trabalhos admiráveis. Se não pela aplicação que gera
casos de gigantismo como este, em casos de gênio, que engendram obras de intensidade,
como aquele tratado de Direito Penal de Franz von Liszt, que o senhor
naturalmente conhece.

Conheço bem o Tratado de Direito Penal Allemão,163 como foi escrito
no distante 1899, pelo grandíssimo vienense de 1851, Franz von Liszt;
belamente traduzido e comentado pelo professor da Faculdade de Direito
de Recife, Dr. José Higino Duarte Pereira, e por mim adquirido (os dois
tomos) no segundo ano do meu curso jurídico na Faculdade de Direito de
Niterói, 1957.

Eu o tive em minhas mãos centenas de vezes; por muito mais,
quando promotor de Justiça, titular do Tribunal do Júri, na Comarca de
Niterói, desde quando era ainda capital, de 1965 a 1972; após, no Tribu-
nal de Alçada Criminal (titular da 4ª. Procuradoria junto à 3ª. Câmara),
em seguida, na 1ª. Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, até me aposentar,
no ano 1996. Sempre o consultando e sempre me encantando com as
páginas da apresentação do nosso ex-ministro do Supremo Tribunal Fed-
eral, Duarte Pereira.

Quantas vezes o levei comigo para, nos julgamentos pelo Tribu-
nal do Júri, sustentar minhas teses, citando passagens notáveis!... Era
livro que poucos advogados possuíam; raro, ao tempo. E não conheci
outra edição; também não procurei. Há livros que aparecem, encantam
tanto os que os adquirem, que são cuidadosamente guardados, sem
pretender outra edição.

163 LISZT, Franz von. Tratado de Direito Penal Allemão. Trad. José Higino Duarte Pereira. Rio
de Janeiro: Briguiet, 1899.
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Mais do que a literatura jurídica, sabe-se que eram muito usados, no meio do direito,
algumas comunicações internas na forma de poesia. A trova era usual como resposta
a recursos, despachos e, em certos casos, até em sentenças.

Ah, sim! Aqui mesmo. Eu li, na Revista da Academia Fluminense de
Letras, comunicações do acadêmico Homero Brasiliense Soares de
Pinho, secretário da instituição, muitas delas em versos. Para responder
a cartas de confrades, ou de acadêmicos de outras Arcádias, a alguns
requerimentos, ou mesmo para referir-se a memorandos; ainda, para
acolher, ou não, proposta de algum candidato a alguma vaga existente,
o que às vezes era publicado por Lacerda Nogueira, o futuro “secretário
perpétuo” da Casa, ou de outros fundadores da mesma. O acadêmico
Epaminondas de Carvalho também escrevia muito em versos.
Raul de Leoni chegou a ser candidato à Academia Brasileira de Letras.

Sim. Fora proposto o seu nome por um acadêmico, mas não
teve êxito. Dois anos após, em 29 de março de 1921, candidatou-se,
moto próprio, a uma Cadeira, sem determinar o número e o nome do
patrono, declarando-se autor de duas obras editadas, Ode a um poeta
morto e Poemas mediterrâneos. Estranho: o livro Poemas mediterrâneos somente
fora editado em 1926 e com o título de Luz Mediterrânea. Esteve presente,
entretanto, na assembleia geral de 7 de abril do mês imediato e retirou
a candidatura.
Da Academia Fluminense de Letras, quem mais com formação em Direito foi
membro?

Posso lembrar os nomes dos desembargadores, Homero
Brasiliense Soares de Pinho, e professor de Direito Constitucional na
Faculdade de Direito de Niterói; Paulino José Soares de Souza Neto,
de Direito Civil; Marcos Almir Madeira, de Teoria Geral do Estado
(todos meus professores), Alfredo Cumplido Sant’Ana, Abel Magalhães,
Mystarístides de Toledo Piza (desembargador), Brígido Tinoco, Lyad
de Almeida (juiz do trabalho), Henrique Castrioto (advogado), Dayl
de Almeida (deputado estadual), Vasconcelos Torres (senador), Agenor
de Roure, Ismael de Lima Coutinho, Levi Fernandes Carneiro, Raul de
Oliveira Rodrigues, Dulcydides de Toledo Pisa, Brígido Tinoco, Arthur
Nunes da Silva (professor na Faculdade de Direito de Niterói), José
Eduardo do Prado Kelly, Alcides Machado Gonçalves, Melquíades
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Picanço, Macário Picanço, Aloísio Picanço, Enéas Marzano
(desembargador), Togo Póvoa de Barros, dos que me lembro agora, e
apenas os que integraram a Classe de Letras, já falecidos. São membros,
ainda, Aloysio Tavares Picanço (ex-presidente do Instituto dos Advogados
Brasileiros), Élio Monnerat Sólon de Pontes, Hilton Massa e Sávio Soares
de Sousa, (procuradores de justiça), Geraldo Bezerra de Menezes (filho),
Milton Nunes Loureiro e Kleber Leite, (advogados) e José Inaldo Alves
Alonso (professor).164

Era mais comum termos ministros por aqui; afinal a cidade do Rio de Janeiro, nessa
época, era capital federal e Niterói era capital do Estado do RJ.

Da turma de 1932-36, poderei mencionar, prontamente, dois
ministros, cujos nomes já foram aludidos: Geraldo Montedônio Bezerra
de Menezes, que foi ministro do Trabalho (no governo Dutra); aliás foi
Geraldo Bezerra quem  organizou a Justiça do Trabalho no Brasil.
Naquela época o presidente da República procurava vultos
extraordinários, intelectuais notáveis para tamanha investidura. Não era
como hoje, que qualquer pessoa pode ocupar tão importante cargo. E
Brígido Tinoco, ministro da Educação no governo Jânio Quadros, e
teve como chefe de seu gabinete o Dr. Alberto Torres.
O Alberto Torres mencionado, chefe de gabinete do Brígido Tinoco, é o mesmo de o jornal
O Fluminense? Cursou a Faculdade de Direito de Niterói com o Brígido?

Sim. É ele; mas não fez o curso de Direito em Niterói com o
Brígido Tinoco. Bacharelou-se pela Faculdade de Direito da Universidade do
Brasil. A esses dois saudosos ministros, Geraldo e Brígido, eu devo o
meu ingresso na Academia Fluminense. Propuseram eles o meu nome
para a classe de Correspondentes Nacionais, em 21 de dezembro de
1970. E, em 6 de novembro de 1972, para a classe de Letras e fui
eleito, à unanimidade.

Sobre essas indicações, mais tarde recebi uma carta do Brígido,
escrita do seu próprio punho, grandíssima gentileza para comigo, achei
lindíssimo o seu gesto, bem assim o assunto por ele tratado. Guardei-a

164 Veja acerca dessas personalidades NETTO, Wanderlino Teixeira Leite. Dança das cadeiras
– História da Academia Niteroiense de Letras (Julho de 1943 a setembro de 2000). Niterói:
Imprensa Oficial, 2000; PIMENTEL, Luís Antônio. Enciclopédia de Niterói. In: Obras
reunidas. (Org.) Aníbal Bragança. Niterói: Niterói Livros, 2004.
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por muitos anos, até que, em um dia, depois de seu falecimento, procurei-
a para mostrá-la à sua viúva, Senhora Conceição Tinoco, porém não
encontrei a primeira página. Revirei as minhas estantes, vezes sem conta,
durante mais algum tempo, entretanto, com a limpeza de meus livros
por pessoa habilidosa, a carta desapareceu. Informou-me a pessoa
que, vendo uma página manuscrita, amarelada, julgou que nenhum valor
tinha e fora posta no lixo. Na semana imediata, encontrei a primeira
página, mas esta não continha a assinatura do missivista. Que desastre!...
O senhor se formou aqui pelo que hoje é a UFF?

Sim. Na época ainda era Faculdade de Direito de Niterói: a
universidade ainda estava em preparativos. Só depois ela foi abarcada
pela universidade.
Que ano foi esse?

Iniciei no curso no ano 1956, ultimando-o em 1960. Dois anos
depois fiz o curso de doutorado.
Nessa época o senhor já pertencia à Academia Fluminense de Letras?

Ainda não. Ingressei em 1975. Sou hoje um dos mais antigos da
Academia, ao lado do Sávio Soares de Sousa, que é de 1963.
É, pois conheço uma edição da Revista da Academia Fluminense de Letras,
de 1976, na qual o senhor já aparece ao lado de Albertina Fortuna.165

Sim. Era eu o vice-presidente à época; ela, presidente.
Há quanto tempo o senhor se encontra à frente da presidência da Academia
Fluminense de Letras?

Fui eleito presidente em 1979, para o biênio 1979-81 e reeleito
sucessivamente até dezembro de 2007, quando os confrades, mais uma
vez, me reelegeram para o biênio 2008-09, portanto, há 29 anos. Quando
entrei, era presidente o acadêmico Geraldo Bezerra de Menezes; depois,
a acadêmica Albertina Fortuna Barros. Em seguida, Lyad de Almeida,
e eu, seu vice-presidente. Lyad permaneceu por pouco mais de um

165 Albertina Fortuna de Barros: nasceu em Niterói em 1907. Professora em estabelecimentos
de ensino como o Colégio Plínio Leite, Liceu Nilo Peçanha e Colégio Pedro II. Foi diretora da
Biblioteca Pública do Estado do Rio de Janeiro. Publicou vários livros e colaborou em
muitos jornais e revistas. Foi membro e presidente da Academia Fluminense de Letras – AFL,
dentre outras. Faleceu em 1995.
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ano, mas... (pausa), parece que até o mês de maio do segundo ano de
mandato; a Instituição ficou um pouco abandonada. Para se ter uma
ideia, a pequena sala que academia ocupava, na parte baixa, à esquerda
de quem entra, e que era da biblioteca, foi por esta retomada, por volta
de 1978 ou princípio de 1979, pois iria ocorrer uma reforma no prédio
e naquele local seria instalada a “casa de força”. Em consequência, muita
coisa de lá foi retirada, como o foi do espaço de cima, isto é, do salão
da academia. Até os quadros com os retratos dos patronos e dos
acadêmicos foram levados para um prédio, conhecido por “anexo”,
localizado no Campo de São Bento.166 Decorrido algum tempo, Lyad renunciou
à presidência e eu, como vice, assumi a cadeira presidencial e convoquei
uma assembleia para eleição do novo presidente, em dezembro. Nessa
ocasião fui eleito, à unanimidade, presidente. De imediato procurei os
quadros com as fotos dos patronos e dos acadêmicos, e os encontrei,
porém mais da metade deles tinham seus vidros quebrados; ainda: livros,
inclusive os de atas, de presença, fui ao “anexo” aludido e consegui recuperar
muita coisa, trazendo de volta, num caminhão, para a academia. E os
quadros dos 48 patronos refiz todos, às minhas expensas.
Mas o senhor já participava da vida acadêmica, antes de ser presidente.

Sim. Inclusive integrei, com D. Albertina Fortuna Barros
(presidente), e Lyad de Almeida, a representação da Academia Fluminense
por ocasião do I Encontro das Academias de Letras do Brasil, em Goiânia, de
20 a 24 de abril de 1972. Ao tempo, era governador do Estado de
Goiás o Dr. Ursulino Tavares Leão, que deu grande projeção ao Encontro.
Havia intelectuais de toda parte do Brasil, representando suas respectivas
instituições e integrantes da Academia Brasileira de Letras. O Encontro contou
com a presença de Aurélio Buarque de Holanda, Malba Tahan, Oswaldo
Orico,167  e mais algumas figuras de renome, aqui do Rio. Constantemente

166 Campo de São Bento (ou Parque Prefeito Ferraz): parque com ampla área verde situado no
bairro de Icaraí, na cidade de Niterói. Funcionam em seu interior um mirante, um coreto
e uma galeria para exposições.
167 Osvaldo Orico: (Belém 1900 - Rio de Janeiro 1981) jurista, diplomata, político, escritor e
jornalista brasileiro. Foi editor da Revista Guajarina, responsável pela difusão do
modernismo no Pará. Foi membro da Academia Paraense de Letras e da Academia
Brasileira de Letras. Além da obra referida por Edmo Lutterbach na entrevista, o autor
possui outros livros como A vida de José de Alencar, Evaristo da Veiga e sua Época, Condestável
do Império, Demônio da Regência (prêmio da ABL, em 1939).
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tínhamos demorados bate-papos, cujos assuntos com essas ilustres figuras
ainda relembro. Estava sempre presente Jarbas Passarinho. Surgia, às vezes,
algo interessante, motivando risos. Num passeio que fizemos a Águas
Quentes, conversávamos sobre o mistério daquelas águas, quando se
aproximou  um  cidadão, também com um crachá preso ao peito,
como usavam os partícipes do “Encontro”  e  se aproximando do
nosso grupo – Aurélio, Orico, Malba Tahan e eu –, fixando somente
um, disse, em voz alta: “ – Mestre Aurélio Buarque de Holanda Ferreira:
gostaria de lhe dizer que estou lendo o seu discurso; está me encantando muito”. E
fez uma pausa. Todos silenciaram. Sentindo-se ele um tanto constrangido,
retirou-se. E o grande Aurélio disse: “ – Patife, ainda vem falar que está
ficando encantado com o meu discurso”. Eu lhe perguntei: E o senhor não
gostou? “ – Como posso gostar? O discurso a que ele se refere, se eu lhe passar
agora, o senhor o lerá em seis ou sete minutos, e esse cidadão já me encontrou por cinco
ou seis vezes e diz a mesma coisa. Se não concluiu a leitura é porque não gostou”.

Noutro dia, numa dessas conversas, aproximou-se um
acadêmico, cujo nome não recordo, cumprimentou a todos com um
gesto de respeito, deu um tapinha no ombro do Orico e indagou: “ –
Hei, Oswaldo, você já leu aquele livro sobre Rui Barbosa, do Raimundo Magalhães
Júnior, intitulado Rui, o homem e o mito?” O Oswaldo Orico ficou
furioso com a pergunta, respondendo: “ – Você deveria ler o meu”.
(Livro que ele escreveu em defesa de Rui, tecendo crítica severa ao
Magalhães). “ – Eu quero que ele leia o meu livro agora, Rui, o mito e o
mico”. Isso às vezes acontece; e citou uma frase de Plínio:168“ – Só os
vermes atacam os mortos”.

Os ânimos se exaltaram e ouvimos muita coisa sobre o livro do
Magalhães Júnior, livro em que um dos estudiosos da vida e da obra
de Rui Barbosa, o escritor Paulo Amora, só via torpezas, conforme
afirmou ao Jornal do Brasil.

Sobre a obra de Magalhães, escreveu Salomão Jorge Um piolho
na asa da Águia, livro editado em 1965. Nele, Jorge declarou, no início,
decepcionado, que “assistimos ao espetáculo melancólico de um cidadão

168 Plínio: Gaius Plinius Secundus (23-79 d.C.) Conhecido como Plínio, o velho, foi um
naturalista romano autor de um compêndio de 37 volumes sobre as ciências antigas.
Morreu envenenado por gases tóxicos ao investigar in loco a erupção do vulcão Vesúvio.
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nascido no Brasil, pertencendo à nossa mais alta entidade literária, com
as mãos cheias de pedras, a atirá-las contra o Doutor da Liberdade”.
Pois é... São casos de figuras que às vezes ganham fama sobre a obra de alguém
muito maior apenas por tê-lo criticado. Que estatura teriam os trabalhos do Magalhães
diante dos de Rui?

Não há se falar em comparação. Fez isso o vaníloquo, pretendendo se
promover.

Dayl de Almeida, da Academia Fluminense, sentiu que Magalhães
Júnior pretendia aparecer, com sua crítica descabida; e, da tribuna
da Assembleia Legislativa (era deputado à época), declarou que o
trabalho do Magalhães Júnior é um “trabalho de necrofagia, mas
este não é pasto que me avive; ao contrário, acho que esse imortal,
numa posição autopromocional, pretende crescer à sombra do
cadáver de Rui”.

Devo adicionar que até então eu tinha admiração pelo Magalhães,
pois conhecia dele o Dicionário de provérbios e curiosidades editado em 1960,
mas depois...

Ainda hoje, li um trabalho de Clementino Fraga, acerca de um
discurso de Rui Barbosa, na Câmara, que fora criticado por um médico,
crítica que se pautava no descaso contra o médico no Brasil. Segundo
o crítico, a medicina que Rui defendia estava voltada para outro ponto
que não a saúde do povo. O que pretendeu o esculápio com tal medida?
Aparecer; aparecer por ter criticado um homem que foi o maior
expoente da cultura nacional.
Diante de um grande é melhor manter o respeito, ou então calar-se.

É prudente manter o respeito, inicialmente. Calar-se, ouvi-lo.
Aquele que cala e ouve – lembremos das palavras do Marquês de
Maricá – não dissipa o que sabe e aprende o que ignora.
Bastante apropriada a lembrança do Marquês... Conheço o seu trabalho sobre
Euclides da Cunha, e alguns de seus juízos sobre a obra deste escritor em seu livro A
eternidade de Euclides da Cunha.169 Contudo, nunca tive a oportunidade de
ouvir uma apreciação sua sobre o Rui Barbosa. O que o senhor pensa da obra dele,
na condição de jurista, literato, acadêmico?

169 Cf: Bibliografia ao fim desta entrevista.
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Cintilou mais nas duas primeiras condições. Nelas, não houve
quem o superasse. Para se ter uma ideia do jurista que fora Rui, basta se
leia os onze volumes – Tribuna parlamentar, Campanhas jornalísticas e Tri-
buna judiciária –, para alcançar a grandeza do inexcedível vulto; e que se
passe os olhos no Parecer da Redação do Código Civil, ou ler a Réplica, obras
publicadas pelo Centro de Pesquisas da Casa de Rui Barbosa. Como
acadêmico, não tinha frequência assídua na Casa fundada pelo
fluminense de Piraí, Lúcio Eugênio de Menezes e Vasconcelos
Drummond Furtado de Mendonça.

Minha admiração por Rui Barbosa é imensa.
Frequentei a Casa de Rui Barbosa (hoje Fundação), durante cinco

anos. Conversando com o seu diretor, Dr. Américo Jacobina Lacombe,
ou mesmo presente às conversas dele com inúmeras pessoas importantes
que lá compareciam, eu, sempre atento, muita coisa apreendia.

Conheci, também, como diretor, o Dr. Thiers Martins Moreira,
campista que ocupou, na Academia Fluminense de Letras, a Cadeira de n°
34, patronímica de Pereira da Silva, (conselheiro); o Dr. José Gomes
Bezerra Câmara, ao tempo juiz de direito, que muito trabalhou,
prefaciando volumes e mais volumes das Obras completas de Rui Barbosa,
publicadas pelo Centro de Pesquisas, muitas das quais me eram
oferecidas, bem mais de uma centena, e trabalhos outros, de autores
diversos sobre Rui, foram, e são, minhas companhias constantes.

Sem ter deixado um livro publicado, Rui Barbosa deixou
trabalhos jurídicos, conferências, discursos e poesias, incalculáveis.

Falando sobre este assunto, lembramos que Graça Aranha, o
literato de Canaã, proferindo uma conferência em torno de “A literatura
atual do Brasil”, no Ateneu Argentino, no ano 1907, em Buenos Aires,
afirmou que, se por um desses cataclismas imaginários, se queimassem
os livros dos atuais autores da língua portuguesa e só escapassem os de
Rui Barbosa, a posteridade cuidadosa poderia restaurar quase toda a
língua que hoje falamos, no que há de mais puro, copioso e forte, e
bem compreender a cultura contemporânea no que tem de solene e
superior. O Dr. Câmara – grandíssima figura – mais tarde o encontrei
no Tribunal de Justiça; era desembargador, e eu, procurador de Justiça,
junto à 1ª. Câmara Criminal daquele Órgão.
Entendo.
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No tocante à indagação feita a respeito das ligações de Euclides
com Rui Barbosa, já à ocasião em que frequentava a referida Fundação,
tive a curiosidade de procurar Os sertões, oferecido ao Rui pelo autor, e
até me surpreendi com uma dedicatória simples. Ora, Rui, ao retornar
de Haia, foi recebido por Euclides da Cunha, em nome do Barão do
Rio Branco, no Ministério das Relações Exteriores; na saudação, Euclides
o chamou de “deputado do Continente”. Rui, ao agradecer, declarou:
“a oração que acabais de ouvir, foi um poema de história, de eloquência
e de filosofia”. Mantiveram uma amizade sincera. De Rui, recebeu
Euclides o voto para presidente da Academia Brasileira de Letras; e
mantiveram uma correspondência por algum tempo. Devo mencionar
que, certa vez – faz quatro ou cinco anos – conversando com uma
senhora em Niterói, sobre poesia, ela me indagou se eu conhecia o
livro de poesia de seu avô. Não se lembrava do título, porém,
forneceu-me o nome: Vicente de Carvalho. Indaguei-lhe se não era
Poemas e canções, e tive a confirmação.

Disse-lhe que conhecia a obra, adicionando que fora valorizada
com o prefácio de um conterrâneo meu, Euclides da Cunha. Ela não
sabia.

Revelou que havia estado em São Paulo, na casa da avó, e que
guardava um maço de cartas. Quando declarou que havia cartas do
Rui a Euclides e de Euclides a Rui, perguntei-lhe onde se encontravam
tais cartas. Declarou a neta de Vicente de Carvalho que pouco tempo
antes havia conversado com um advogado, mostrando-lhe tais cartas,
e ele disse que não tinham grande valor, acrescentando que Rui escrevia
até em papel de embrulhar pão, e que a família não dava valor. Ouvindo
tais palavras, parte da correspondência foi atirada fora, levando-lhe o
advogado algumas das cartas; outras permaneceram com ela na
residência, em Niterói. Pedi, então, que me mostrasse, e fomos ao seu
apartamento. Em lá chegando, descobri uma, perdida entre jornais que
serviam para embrulhos.

Em novo encontro, mostrou-me ela cerca de doze cartas
encontradas e pediu-me que elaborasse um documento, oferecendo-
as à Academia Brasileira de Letras.

Algum tempo após, participando eu das “Comemorações
euclidianas” em São José do Rio Pardo, compareci a uma exposição
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sobre a correspondência de Euclides da Cunha, organizada pela neta
do presidente da Câmara daquele município, em um volume intitulado
A correspondência de Euclides, e notei que não havia referência à carta que
estava comigo.
Rui, Euclides e Coelho Netto formavam uma trindade insuperável!

Coelho Neto conhecia muito bem o Euclides; eram amigos. Foi
ele um dos primeiros a chegar à Estrada Real de Santa Cruz, n° 14,
para certificar-se do consternador episódio: a morte de Euclides.

No dia seguinte, traduz na Câmara (era ele deputado) sua forte
emoção ao encontrar sobre uma cama de ferro, coberto por um lençol
enxovalhado, o corpo do amigo. Emocionado, disse: “pareceu-me, de
improviso, estar entrando, páginas a dentro, pela obra do grande mestre
grego, tendo à frente de meus olhos o episódio de Átrides; era,
francamente, um trecho de Oréstia, tal a grandeza da tragédia”.

Principais obras:
Geraldo Bezerra de Menezes – Homem de fé e apóstolo leigo. Niterói, 1972.
A presença de uma geração. Niterói: La Cava Santos, 1978.
A eternidade de Euclides da Cunha. Rio de Janeiro: Cátedra, 1988.
Alberto de Oliveira – O príncipe dos poetas. In: Coleção Introdução aos Clássicos
Fluminenses. Niterói: Nitpress, 2008.
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“Pensar o futuro do livro é esbarrar na
possibilidade da morte do livro, hipótese que
renego veementemente, e se sou intransigente
quanto a isso é pelos motivos que apresento agora:
o livro é uma das maiores conquistas da
Humanidade ao permitir a difusão do
conhecimento em larga escala; o livro registra o
legado de épocas e de povos, conservando a
memória e a possibilidade de sua utilização sempre
de maneira útil; o livro registra a capacidade criativa
do homem fazendo que essa não se perca na
instabilidade e incerteza da narrativa oral.”

Livreiro e produtor cultural, nascido em Niterói/RJ em 1942. Carlos Silvestre
Mônaco é proprietário da Livraria Ideal, tradicional estabelecimento fundado há
mais de 70 anos em Niterói, situada no assim chamado Calçadão da Cultura.
Participa de diversos Conselhos Editoriais e foi agraciado com o Prêmio de
Intelectual do Ano em 2006, por indicação das Academias de Letras do
Estado do Rio de Janeiro. Nessa entrevista Mônaco expõe um pouco de suas
ideias sobre livros, entre elas a que diz ser possível estabelecer, por meio da experiência
adquirida, uma tipificação dos clientes/leitores, de acordo com seus interesses e perfis
de usuários de livros.

***

Carlos Mônaco
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O senhor lembra do seu primeiro contato com o livro? Pergunto sobre a primeira vez
que o senhor teria se deparado e se envolvido com esse “espécime”.

Foi aos seis anos de idade, quando iniciei minha vida escolar no
Colégio Plínio Leite. Evidentemente foram as obras adotadas naquele curso
primário; lembro de me debruçar sobre a Cartilha Rodrigues Pereira, o
Meu tesouro, a cartilha Vamos estudar da Editora Agir e os demais livros
didáticos que formaram os da década de 1950.
Era época de Monteiro Lobato...

Monteiro Lobato na época era um fenômeno! Quase todo jovem
o lia, e ele marcou na literatura infanto-juvenil. Ele tem obras inesquecíveis
cujos personagens fazem parte da memória e do imaginário de grande
parte dos que viveram as décadas de 1930, 40 e 50.
É importante a ressalva do “quase”, pois dado a suas ideias progressistas e
contestadoras, o autor ficava de fora de alguns colégios conservadores e religiosos,
chegando a ser taxado de “comunista”, um rótulo nefasto para a época.

Pois é. Mas era isso que lia no Colégio Plínio Leite. Durante doze
anos estudei lá. Guardo belas recordações desse educandário, na época
dirigido pelo próprio professor Plínio Leite (Estou falando do Colégio
Plínio Leite, pois ele ficava muito próximo à Livraria Ideal). Então eu estudava
na parte da manhã; por volta do meio-dia, horário em que saía da escola,
eu ia para a livraria. Meu pai mantinha a pequena livraria ainda com
românticas cadeiras de engraxate à porta, livretos de cordel, revistas de
época como o almanaque Eu sei tudo, Ilustração Brasileira, O cruzeiro, Grande
hotel, Cena muda... e outras tantas que hoje são peças de coleção. Foi assim
meu primeiro contato e assim também que passei a trabalhar na livraria.
Esse primeiro contato com o livro, ainda na escola, teria sido decisivo para sua
carreira de livreiro, ou foi mais essencial a convivência com Silvestre Mônaco no
ambiente da livraria?

Evidentemente meu pai teve uma influência fundamental. Foi
importantíssima a maneira pela qual ele me motivou. Fui muito incentivado
por meu pai. Mas quando comecei a trabalhar com ele, não foi com os
livros: ele me botou para vender artigos de papelaria: cadernos, canetas e
tinta Parker, nanquim, bico de pena e outras mercadorias muito comuns...
Havia nesse período todo um fetiche em torno desses artigos; não era como hoje que se
entra em qualquer lugar e se compra uma esferográfica...
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 Isso mesmo. Era a época das canetas-tinteiro etc... daí, aos
poucos, passei a vender os livros adotados pelos colégios. Na ocasião
havia pouquíssimas livrarias aqui em Niterói; então era vantagem vender
livros didáticos (tipo a Geografia de Aroldo de Azevedo e de Mario
Veiga Cabral a História de Borges Hermida, a Matemática de Ary
Quintela), pois havia muita procura e pouca concorrência. E, sendo
uma das poucas casas que comercializava esses livros, as vendas
acabavam também ajudadas pelos professores, que nos encaminhavam
alunos e pais à Livraria.
Além da Livraria Ideal, que sabemos ser uma das mais antigas da cidade, quais as
outras livrarias daquele cenário?

Havia a de Miguel Maria Jardim. O conhecido professor Jardim
foi o primeiro livreiro de Niterói. Ele era açoriano, tinha uma livraria
bastante modesta na Rua Marechal Deodoro. Um cidadão interessante...
morava no bairro chamado Cova da Onça e era muito assim...
“econômico” (risos). Ele não usava o bonde, um transporte muito
comum, para poupar o dinheiro da passagem. Daí, acordava muito
cedo para vir andando. Diz a história que até dormia na livraria para
não fazer gastos (risos). Mas era um livreiro que, nas primeiras décadas
do século XX, foi figura importante e, segundo Ércules Lamego, Niterói
deve muito a esse açoriano.170

De todos os ensinamentos transmitidos por Silvestre Mônaco, qual seria o mais
essencial? Qual o aprendizado que mais ficou em sua memória de aprendiz e filho?

Busquei seguir à risca todos os seus ensinamentos. Ele era um
homem correto, honesto e generoso... mas tecnicamente a lição mais
importante foi uma sobre o atendimento ao cliente de sebo. Numa ocasião,
ainda no início de minha carreira, ele me chamou e me disse o seguinte:
“– O primeiro cliente que entrar na loja, você vai atender; depois do atendimento eu vou
te dar uma nota”. A nota, evidentemente, de zero a dez. Logo chegou um
cliente, eu imediatamente fui atendê-lo, procurando servi-lo da melhor
maneira possível, fiquei ao lado dele todo o tempo, colei do lado dele
fazendo o meu melhor. Durante a meia hora que o cliente esteve na
loja, estive eu lá, ao lado dele para atendê-lo. Vendi um livro a ele! Ele

170 Veja-se a este respeito NETTO, Wanderlino Teixeira Leite. Passeio das letras na taba de
Arariboia – A literatura em Niterói no século XX. Niterói: Niterói Livros, 2003.
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foi embora e eu peguei o pagamento, entreguei ao meu pai, muito
orgulhoso de mim e satisfeito pela venda, perguntei ao meu pai a nota,
já presumindo ser um dez. Meu pai virou para mim e disse: “ – “Vou te
dar a tua nota: ela é três”. Decepcionado, perguntei: “– Ora, por que três, se
eu procurei dar toda a atenção ao cliente?”  Daí ele me ensinou como atender
um frequentador de livraria de usados.
E o que ele ensinou?

Ele virou para mim e disse: “Olha, a melhor maneira de atender um
cliente de sebo é não atendê-lo. Deixe o cliente à vontade, pois o frequentador de sebo
quer ficar solto na livraria.” E é verdade! No caso desse público, mais vale
o agir pelo não agir. Isso significa deixar o cliente entregue à livraria
permitindo que ele faça suas descobertas e escolhas sem que haja a
presença constante do livreiro ao lado. Pela minha experiência é isso aí:
o livreiro de sebo só deve ir ao cliente quando chamado.
Todas as perguntas anteriores se encaminhavam para a próxima que farei de modo
categórico: Carlos Mônaco, como se forma um livreiro?

Um livreiro se forma com a prática, com as vivências que uma
livraria permite e, principalmente, com o amor aos livros. Não faz
sentido trabalhar com livros sem dedicar afeto a eles. Isso é
importantíssimo! No meu caso, tenho nos livros uma paixão.
Naturalmente, a experiência adquirida também seria indispensável.

Sim. Sem isso não se faz um livreiro. Julgo-me um bom livreiro,
pois – modéstia à parte – a experiência me trouxe um conhecimento
abrangente de livros.  Não conheço a fundo seus conteúdos, não sou um
estudioso, mas tenho o conhecimento “de lombada”. Isto é, um
conhecimento empírico do livro, apenas adquirido com a prática; isso
supera, muitas vezes, a bagagem de muitos bacharéis em biblioteconomia.
É curioso quando o senhor fala que conhece bem os livros a partir de uma visão geral ou
“de lombada”. Esse conhecimento é assemelhado ao conhecimento típico dos bibliotecários.
O bibliotecário também não é necessariamente um estudioso, mas sabe, genericamente,
dos temas, de suas abordagens, seus tópicos, de toda a parte técnica, bibliográfica e até
mesmo do perfil dos leitores. Isso acaba se tornando, invariavelmente, algum conhecimento.

Um livreiro como Walter Cunha, que tem 60 anos de ofício, e
outros especialistas em livros que conheci, têm essa prática. E digo mais:
só do cliente entrar na livraria, ele já intui qual será o pedido. Aqui mesmo,
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quando entra determinado cidadão, pelo modo de ser nós já somos
capazes de advinhar o que ele procura. Bom, salvo pequenos enganos.
Lembro de ter assistido a uma conferência sua na Academia Niteroiense de
Letras, na qual o senhor falava disso que convencionei chamar de “psicologia do
ofício de livreiro”. A ideia de que existem perfis de clientes que se adequam a padrões
de livros é algo que eu gostaria de ver melhor desenvolvida nessa conversa.

É o seguinte, são vários perfis: há o cliente que aparece numa
livraria para comprar livros para os filhos, ou para uma leitura
recreativa, e o cliente eventual – esse aparece de vez em quando. Há os
clientes que conhecem o livro, leem, estudam e debatem. Esse é o
interessado ou estudioso. E, finalmente, há aqueles cativos, que são
colecionadores, apaixonados pelos livros, e que querem ter o livro
para enriquecer sua biblioteca. Junto a esses últimos estão os bibliófilos,
que adquirem o livro pelo seu valor de raridade agregado por um
autógrafo do autor, por ser uma primeira edição e até por ser uma
edição falha com erratas, como ocorreu na primeira edição de Os
sertões de Euclides da Cunha, ou nas poesias do Machado de Assis,
em que o tipógrafo errou a palavra “cegara”, trocando o “e” por
um “a”, o que quase provocou a loucura do Machado, que saiu à cata
do livro para corrigi-lo de próprio punho.
O professor Wagner Neves Rocha171 conta a história do Flor de sangue, de
Valentim Magalhães, um romance barato do início do século, que se tornou
célebre por causa de uma errata, em sua primeira edição, que dizia: “Onde se
lê um tiro, leia-se uma facada” (risos).

O Wagner é um grande conhecedor de livros...
Seu ofício, na lida que tem com os livros e indiretamente com a cultura, inclusive a
erudita, acabou rendendo ao senhor o título de Intelectual do Ano em 2006;
sendo, em seguida, eleito um outro livreiro, o Aníbal Bragança. Recentemente, um
homem dos livros, José Mindlin, recebeu similar honraria ao ingressar na
Academia Brasileira de Letras, o que só confirma o laço entre o livro e a
intelectualidade. Em sua percepção, quais são os pontos de conexão entre o ofício de

171 Wagner Neves Rocha: historiador e antropólogo. Nasceu em Niterói em 1939. Lecionou
antropologia para a Universidade Federal Fluminense – UFF (1968-94), onde atuou em períodos
distintos como pró-reitor de extensão, chefe de departamento e coordenador do curso
de Ciências Socias.
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livreiro e a atividade intelectual?
 Primeiramente, temos que diferenciar o livreiro do vendedor

de livros. O vendedor de livros é um vendedor como qualquer um,
que pode estar comercializando livros ou outra mercadoria sem
acrescentar nada à cultura. Qualquer um pode ser vendedor de livros!
Já o livreiro vai mais além. Deve ele conhecer livros, para poder avaliar
as obras, saber encaminhá-las permitindo o seu acesso. No meu caso:
eu reservo certas obras, busco encaminhá-las ao público que se serviria
delas com proveito e procuro memorizar qual o destino que elas tomam.
Assim, cabe ao livreiro, criteriosamente, evitar que determinados livros
caiam em mãos apenas curiosas. Pois sei que esse livro, amanhã ou
depois, não recebendo o devido valor, pode ser jogado fora. Então, é
dever do livreiro saber direcioná-lo. Isso já diria respeito a um
conhecimento culto do livro; ter conhecimento da obra compete ao
aspecto intelectual do livreiro.
Que compreensão o senhor faz de intelectual?

Intelectual é o cidadão engajado nas lutas pela transformação do
mundo e da cidade, ou como disse Adauto Novaes, como alguém que
tem um compromisso inquestionável e intransigente, em seu labor intelectual,
com todos os que ‘se veem privados do direito à fala e à escrita’.
Todo livreiro é um erudito?

Sim. Todo bom livreiro possui alguma erudição, e isso quer dizer
um conhecimento amplo, mas não profundo. O livreiro é um
personagem importante na cultura letrada de uma comunidade.
Nesse ponto, eu torno a associar o fazer do livreiro ao do bibliotecário, pois ambos
(ao contrário do que se pode pensar) não são guarda-livros. Não são profissionais
que detêm livros e os vendem ou os emprestam, como o senhor bem ressalva. Ambos
permitem acesso ao livro e, permitindo isso, dão acesso à cultura. E qual a maneira
de melhor efetuar essa tarefa? Criando movimentos em torno dos livros. Acho que
isso é um dos méritos do livreiro; o de tornar possível que o legado contido nos livros
circule e se faça espírito em meio à comunidade.

Sim.
Atuando como livreiro por tanto tempo, não o alarma a possibilidade do livro de
papel deixar de existir? Digo: o senhor não teme a possibilidade da “morte do livro”
em face das tecnologias nascentes como e-books etc...?
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Pensar o futuro do livro é esbarrar na possibilidade da morte do
livro, hipótese que renego veementemente, e se sou intransigente quanto a
isso é pelos motivos que apresento agora: o livro é uma das maiores
conquistas da Humanidade ao permitir a difusão do conhecimento em
larga escala; o livro registra o legado de épocas e de povos, conservando a
memória e a possibilidade de sua utilização sempre de maneira útil; o livro
registra a capacidade criativa do homem fazendo que essa não se perca na
instabilidade e incerteza da narrativa oral. E se não bastarem esses motivos
racionais para legitimar minha convicção, tenho outros tantos afetivos: o
livro para mim sempre foi uma fonte de prazer e gostaria que isso fosse
uma coisa generalizada como também pretende Antônio Cândido em seu
Formação da literatura brasileira;172 devo ao livro o meu nome, a amizade e os
relacionamentos que tenho com a cultura em minha vida profissional; o
livro está indissociavelmente ligado a minha vida. Essas são provas de que
falar do futuro do livro é falar do futuro da cultura; falar do futuro da
cultura só é possível desde o presente. Isso nos mostra o quanto o livro diz
respeito ao nosso presente e que este, bem como o tempo, não morre ou
deixa de existir. Deste presente é que me ocupo e, concordando com José
Mindlin, devo dizer que, se no futuro os livros deixarem de existir, prefiro
não estar vivo para presenciar isso.
Mas o senhor constata que o livro passa por transformações, não constata?

Naturalmente! Isso é notório. Concordo que as enciclopédias já
não têm mais o status que tinham, e por culpa de seu formato foram
substituídas pelo meio virtual (enciclopédias eletrônicas da internet);
também que coleções completas de autores ganharam um feitio
compacto, diferente de antigamente. Basta ver edições como as da
Editora Aguilar, que ocupam menos espaços, cabendo em qualquer
apartamento. Sei que a televisão, a internet e outras mídias dispersam o
hábito da leitura, contudo, esses fatores não são suficientes para
afirmarmos a morte do livro. Tomemos por exemplo este último: a
televisão surgiu como aquela que viria substituir o cinema; o cinema por
sua vez viria sufocar o teatro; no entanto todos coexistem ainda hoje.
Dizer que a internet e os meios digitais matariam o livro não procede,
pois os meios digitais, por mais que nos ofereçam informação, são pobres

172 Cf: CÂNDIDO, Antônio. Formação da literatura brasileira. São Paulo: Martins, 1959.
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em outros aspectos. Por exemplo: a televisão e a internet têm o inconveniente
de oferecer um “prato feito”, que não nos exige análise, criação e
imaginação; também não permitem que voltemos atrás para relermos
(revermos) um trecho belo ou interessante. Assim, podemos dizer que a
televisão e mesmo a internet não fomentam, do mesmo modo, um tipo
de imaginação e criatividade mais complexo e duradouro (ao contrário
da imagem fugaz de uma tela). É por essas e outras que estou convencido
de que a televisão e outras novas tecnologias da comunicação não vão
substituir o livro. Elas podem ser instrumentos de útil difusão do
conhecimento, velozes e eficientes, mas não substituem, entre outras coisas,
o aconchego do livro.
Nessa argumentação toda contra a morte do livro, qual o peso deste último quesito?

Embora possa parecer um detalhe dispensável, o trato com o
livro é um fator que colabora com sua imortalidade. As novas técnicas
de reprodução (e não dá para prever quais serão elas dentro de mais
alguns anos) vão provavelmente influir no futuro das bibliotecas. Creio
que nas bibliotecas públicas não serão mais necessários todos aqueles
livros. Para o conhecimento bastarão cópias digitalizadas. Mas isso ainda
não é suficiente para suas extinção. O livro continuará a depender do
seu suporte físico, cujo formato poderá variar, mas não deixará de
existir, pois o prazer que o contato físico com o livro proporciona é
insubstituível. Por exemplo: poder tocar no livro é, para muitos, um
gesto que gera prazer. A internet ou os livros digitais não permitem
isso; convivendo com o livro a vida inteira, visitando bibliotecas,
conversando com os amantes dos livros, também assim a cultura se
propaga. Esse convívio depende do livro de papel.
Sim, em todos esses pontos especialistas no assunto, como o Daniel Penac, concordariam.

Esses aspectos mencionados cabem a qualquer leitor; contudo,
ainda há aqueles que têm com o livro uma lida mais próxima e preciosa.
Quando comecei a juntar livros – logo que descobri que minha história com
eles era a de um amor à primeira vista – percebi a sua importância histórica,
isto é, a qualidade de um exemplar, a importância de uma edição e sua
raridade. Quando falo de tocar nos livros e de ter raridades por perto,
não posso deixar de usar da experiência prática que tenho com os
livros. Talvez nesta Cidade sorriso não haja mãos que tenham manuseado
tantos livros quanto as minhas. E se é verdade que as mãos são metáforas
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da obra, fico orgulhoso em poder lembrar de minha história com o
livro e de poder narrar momentos que só o livro teria me oportunizado.
Por exemplo?

São diversos exemplos: cumprimento caloroso de uma senhora
octogenária quando eu consegui para ela o Primeiro livro de leitura de
Felisberto de Carvalho; a emoção de Edmo Lutterbach em tocar nas
obras de Chapot Prévost e Américo de Castro quando as passei às
suas mãos; as lágrimas de Luís Antônio Pimentel ao ver pela primeira
vez os livros de Lili Leitão Vida apertada e Sonetos; a comoção do veterano
livreiro Walter Cunha ao falar sobre a perda da biblioteca de Wandick
Londres de Nóbrega num incêndio; a felicidade em poder ajudar
pessoas a adquirir livros importantes e ter seu reconhecimento por isso.
O Senhor fala de histórias de livros e histórias de homens. Minhas próximas perguntas
tocam nesses dois pontos: entre os livros que o senhor já pegou, qual teria sido aquela
aparição mais preciosa? Um livro que marcou sua carreira ao ter caído em suas
mãos, seja por acaso ou por conta de seu trabalho.

Bom... (risos) Eu diria que o que mais marcou foi o que não
chegou a minhas mãos. Foi uma obra chamada Bandolim, de Luiz Pistarini,
poeta fluminense de Resende, que era muito comentado por meu pai.
Eu, durante longos anos, tentei adquirir esse livro. Numa ocasião, chegou
aqui uma pessoa me oferecendo uma biblioteca com aproximadamente
mil e quinhentos exemplares no catálogo. Predominavam livros de
poesia. Lá constavam trabalhos de Casimiro de Abreu, Alberto de
Oliveira, Castro Alves, Fagundes Varela e... Luiz Pistarini! Quando eu
vi esse título no catálogo, eu nem conferi o resto. Arrematei a biblioteca
em lote fechado, mais por causa desta obra. Negócio feito, eu fui à
casa da pessoa, onde fui muito bem atendido, me serviram café, bolos
e doces, mas naquele momento tudo tinha o gosto dos Bandolins de
Luiz Pistarini. Quando fui aos livros, encontrei todos, mas quede o
livro principal? Revirei tudo, nada do livro. Não havendo alternativa,
fui à viúva e perguntei pelo livro, confessando ter comprado a biblioteca
pelo interesse naquela obra. Ela me respondeu assim: “ – O senhor me
perdoe, seu Mônaco, mas esse era o livro de cabeceira de meu marido... quando ele
faleceu, eu fiz questão de enterrar o livro com ele”. Fiquei frustradíssimo!
Vejam só! É o pior uso que pode se fazer de um livro.
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Esta é apenas uma das inúmeras histórias que acontecem com
um livreiro.
Recolocando a pergunta por um novo ângulo. Se não livros, bibliotecas. Quais teriam
sido as bibliotecas com que, ao longo de sua carreira, o senhor se deparou e que julga
que eram, de fato, acervos de valor e de importância para a cultura da cidade?

Em cinquenta anos de trabalho livreiro eu presenciei muitas
bibliotecas, adquiri algumas, mas me encantei com poucas... A biblioteca
de Silvio Braga e Costa, um médico homeopata que morava à Rua
Noronha Torrezão, foi a mais preciosa que conheci. Havia lá edições
de Platão, de Aristófanes, de Aristóteles, de Virgílio, algumas em edições
clássicas do século XVI. Não era uma biblioteca de quantidade, mas de
qualidade. Foi a mais importante que vi em Niterói. Recentemente,
fiquei responsável por uma outra igualmente valorosa. A biblioteca do
também médico Miguel Freitas Pereira, um grande colecionador de
livros raros, membro da Academia Fluminense de Letras, e na minha
apreciação, ele possuía uma das quatro mais importantes bibliotecas
particulares que conheci.
Peço que o senhor explicite um pouco o conteúdo, o acervo.

Era abrangente... Quarenta mil volumes distribuídos nas
prateleiras em fileiras triplas e quádruplas, ocupando seis cômodos da
residência da família. Muito forte na área de filosofia, história e clássicos
da literatura grega, latina, francesa e portuguesa, todos nos idiomas
originais. É espantoso o acervo médico e de história das ciências. Sem
falar em obras valiosíssimas, como por exemplo: Il quatro libri della
architettura de Andréa Palladio, de 1570; uma edição francesa das
Metamorfoses de Ovídio, de 1618; o De Venis – Lacteis thoracicis de Alcidi
Munieri, de 1654; a Polyanthea medicinal – Notícias galenicas e chymicas, de
Joaquim Curvo Semmedo, de 1697; a Historie de la décadence et de la chute
de l’Empire romain, de Edward Gibbon, de 1819; a Historie Romaine de
Theodor Mommsen, de 1856 e a A terra goitacá, de Alberto Lamego,
datada de 1913.  Em suma, é uma das quatro mais importantes, ao
lado da de Silvio Braga e Costa, do ex-Prefeito de Niterói Moura e Silva e
a do Lyad de Almeida.
Por vezes, na mesma proporção de importância dos acervos, estão os proprietários
das bibliotecas. Dentre intelectuais e literatos fluminenses, quais foram aqueles que
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sua profissão proporcionou o contato? Com que personagens da cultura fluminense o
senhor teria convivido, por causa dos livros?

Posso dizer que tive contato – com grande orgulho – com
praticamente todos os literatos da cidade. Conheci-os, fui orientado por
alguns e motivado por todos. Posso lembrar nomes de figuras que por
aqui passaram: o jornalista Alberto Torres, diretor-presidente do jornal
O Fluminense, que me apoiou muito; José Cândido de Carvalho, que me
orientou desde que eu era jovem; Rubens Falcão, que foi secretário de
educação, professor e autor de livros; Luís Antônio Pimentel, que me
carregou no colo; Sávio Soares de Souza, Edmo Lutterbach, Horácio
Pacheco, Raul Stein de Almeida... são muitos, são muitos. Esses
participavam ativamente do movimento em torno da Livraria Ideal, mas
não era só gente de Niterói, não. Vinha gente de vulto nacional, como
Agripino Grieco, Geir Campos, Ângelo Longo, Marcos Almir Madeira
(da Academia Brasileira de Letras) e Herberto Sales.
Seu último comentário é ilustrativo do quanto a Livraria Ideal acaba ligada, por
gerações, com a memória intelectual de Niterói. Sabemos de muitas parcerias dela
e do Grupo Mônaco de Cultura com as Academias de letras e história de
Niterói. Qual a natureza das relações que as instituições de cultura e memória
teriam com o senhor?

Relações de fomento à cultura. Nestes setenta anos, a Livraria
Ideal e o Grupo Mônaco promoveram cerca de oitocentos eventos culturais
na cidade. Todos com participação das entidades literárias,
principalmente da Academia Fluminense de Letras, Academia Niteroiense de
Letras, União Brasileira de Trovadores, Associação Niteroiense de Escritores,
Biblioteca Estadual de Niterói... enfim, instituições que estão muito próximas
dos eventos do Calçadão da Cultura. Junto a essas, idealizamos alguns
eventos como a indicação para a criação da Medalha José Cândido de
Carvalho, inúmeros eventos como feiras de livros em outros municípios,
excursões culturais pelo interior do Estado...
Em sua apreciação, Niterói é um terreno fecundo para a cultura, o desenvolvimento
literário e a vida intelectual?

Niterói é dona de um poderoso movimento literário. Talvez em
todo o Estado do Rio de Janeiro seja o município com o movimento
cultural mais aquecido. Niterói é rica em número de escritores, é rica
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em número e em qualidade de livrarias; possui instituições que
promovem eventos; possui pequenas editoras, cada vez mais atentas a
esta demanda; tem editoras públicas como a EdUFF, da Universidade
Federal Fluminense; a Editora da Imprensa Oficial, e a Niterói Livros, que
colaboram com a produção intelectual da cidade. Para você ter uma
ideia, de março a dezembro, é raro o dia em que não há um evento
cultural; às vezes eles se acumulam em dois, três por dia. Então, considero
Niterói um dos polos de cultura mais fortes de nosso Estado.
Esse movimento recebe de sua pessoa atenção especial. Não é por acaso que, por
seu intermédio, a comunidade conseguiu um veículo que serve de meio de divulgação
de seus acontecimentos e conquistas. Refiro-me ao Literato: O jornal de letras
de Niterói...

Sim! Julgo que este tenha sido uma considerável conquista.
Fale, então, um pouco da conquista, do jornal.

É uma publicação que veio para unir forças na divulgação das
letras de nossa cidade e suas principais instituições literárias. Publicado
pela Secretaria Municipal de Cultura, Fundação de Arte de Niterói e apoiado
pela Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, o jornal nasceu por uma
proposta minha e veio atender ao anseio da comunidade literária de
Niterói. O jornal é trimensal e possui 16 páginas distribuídas entre as
seguintes instituições de letras da cidade: Academia Fluminense de Letras –
AFL; Cenáculo Fluminense de História e Letras; Academia Niteroiense de Letras
– ANL; Grupo Mônaco de Cultura; Centro Cultural Maria Sabina; União
Brasileira de Trovadores – UBT; Associação Niteroiense de Escritores – ANE.
Ele possui, ainda, espaço reservado às editoras e produtores
independentes que publicam a aquecida produção literária de nossa
cidade. Além da divulgação, o jornal se pretende um espaço de reflexão;
não queremos ser formadores de opinião, mas debatedores sobre as
ideias e fatos literários. O jornal é democrático, mas não permite pro-
paganda política nem religiosa. Distribuído nos principais pontos de
cultura da cidade, Literato é, também, presente nas universidades que
possuem cursos de letras. Com isso, espera-se estabelecer o
estreitamento dos laços entre as universidades e as instituições literárias,
intercâmbio necessário à renovação dos quadros das academias de letras
de Niterói. Esperamos que Literato – O jornal das letras de Niterói venha
repetir o sucesso de outros jornais que existiram em nossa cidade;
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relembrando, por exemplo, Letras fluminenses que (sob direção de Luiz
Magalhães) aqueceu o movimento literário entre os anos de 1950-80, e
o suplemento Prosa & verso do jornal O fluminense, na década de 1960.
Essa movimentada vida cultural deve ter proporcionado algumas situações dignas de
serem rememoradas, dado os seus aspectos pitorescos. Lembro de já tê-lo ouvido
contar estórias que gostaria que o senhor repetisse e esse pedido vem junto à cobrança
de que o senhor se anime a escrever um Anedotário da Livraria Ideal, do mesmo
modo que Josué Montello escreveu o da Academia Brasileira de Letras (risos).

Pensemos na proposta... (risos) Mas houve, sim, um fato
engraçado. Foi uma viagem que fizemos com um grupo de literatos
a Barra de São João, onde está sepultado o poeta Casimiro de Abreu.
Aqui na Livraria tinha uma pessoa que era aficionada a Casimiro de
Abreu. Tudo que se publicava do Casimiro ele tinha, e sobre o autor
também. Ele era fã do Casimiro de Abreu. Seu nome era Oswaldo
Victer. Uma vez que ele já estava na excursão, eu e meu pai resolvemos
convidá-lo para fazer uma saudação ao Casimiro de Abreu, à beira
da sepultura do poeta. Após este convite, o Oswaldo, que era figura
fácil aqui no Calçadão, sumiu! Nós ficamos preocupados, ligamos
para o trabalho e fomos informados pelos funcionários dele que ele
teria tirado uma licença. Resolvemos ligar, então, para a casa do
Oswaldo. A mulher atendeu e disse: “ – O Oswaldo não tem ido trabalhar,
não tem saído, pois está escrevendo dia e noite algo que não sabemos o que é”. Ele
estava escrevendo o discurso.
Com um mês de antecedência?!

Chegou o dia da viagem. O ônibus cheio, vários escritores, dentre
eles o Oswaldo, ansioso, inquieto... todos apreensivos com o discurso.
Chegamos a Barra de São João por volta das 10h. Mal chegamos, ele
foi o primeiro a saltar do ônibus e, a passos largos, se adiantou ao
grupo para o cemitério que, naquele dia, foi aberto por ele. Mal lá
chegamos, iniciou-se a cerimônia com todos em torno do jazigo, e o
Oswaldo foi convidado a falar. Ele subiu de terno e gravata à sepultura,
puxou quase uma resma de papéis da pasta e começou a ler. Estava
um sol de chumbo e ele discursava sobre a sepultura. Ouvi o discurso
por umas duas horas, já calculando que ele não conseguiria acabar. A
essa altura, pouco restava das cinquenta pessoas que estavam ali no
início. Minha mulher ao meu lado começava a se impacientar, todos
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estavam com fome e querendo passear pela cidade, foi quando saímos
de fininho... almoçamos em um restaurante local, demos umas voltas
pela cidade, fizemos umas compras. Perto das 16h, retornamos ao
cemitério, ponto de encontro combinado com os demais excursionistas.
E acredite! Oswaldo Victer ainda discursava, de paletó aberto, todo
suado, já desfalecendo, apoiado na esposa. Veja bem, já ia para umas
seis horas de fala e percebemos que o texto mal tinha passado da
metade. Aí, um dos jornalistas que estavam presentes, pediu uma pausa
e sugeriu que o discurso fosse interrompido ali e que se publicasse a
outra parte do discurso no jornal. Proposta que só com muito custo
foi aceita pelo Oswaldo Victer, mediante pedidos da mulher e em
virtude do horário de saída do ônibus, programada para as 17h. Foi o
discurso mais longo que já vi no movimento literário da cidade (risos).
 Mônaco, chegando ao fim dessa conversa, gostaria de ouvir do senhor os planos para
o futuro. A história da livraria nos é mais que conhecida, apresentada por “cronistas”
como o Aníbal Bragança, o Wanderlino Teixeira Leite Netto... quer dizer, o passado
nós conhecemos, mas o que o senhor projeta para o futuro? Enfatizo que essa tem a
ver com a pergunta pelo futuro da livraria, de sua vida de Livreiro e, em boa
medida, de alguns movimentos culturais de Niterói.

A história é conhecida. Ela já foi contada pelos que você citou e
também pelo Ércules Lamego, por Sávio Soares de Sousa, pelo Xavier
Placer, por Armando Vaz Teixeira, e acho que cada um retratou um
pouco da história da Livraria e de como essa se confunde com a história
da Cidade. Quanto a sua pergunta, eu não posso prever o futuro, mas
torço para que, do mesmo modo que assumi o posto de Silvestre Mônaco,
Carlos César, meu filho, siga esta carreira, pois não há ramo melhor que
esse para se trabalhar. Não digo isso nem tanto pelo retorno financeiro,
mas pelo aprendizado que se obtém com ele. Espero, com alguma
ansiedade, que a história de minha administração possa também ser
registrada. Julgo que os eventos que ocorreram neste período não podem
ficar sem uma documentação. Sei, entretanto, que tal empreendimento
não pode ser levado a cabo por qualquer historiador de fim de semana, depende
de alguém com formação excelente e inteligência singular, além da
paciência necessária a este tipo de pesquisa.
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