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aquele outro mulato, mais do que simples-
mente sabido, aquele “mulato genial”, que 
foi Machado de Assis. Esse, sim, segundo a 
unanimidade da crítica, sabia escrever. Já o 
Afonso Henriques... Mas vamos por partes, 
porque a historinha tem lá suas dobras.

Afonso Henriques de Lima Barreto, em-
bora negro e de extração social baixa, teve 
como padrinho um dos maiores próceres 
do Segundo Império, que então declinava. 

Chamava-se Conde Afonso Celso (aquele 
mesmo que escreveu o célebre — e seu tan-
to ridículo! — Por que me ufano do meu 
país), e daí o primeiro nome do afilhado. 
O Henriques a ele juntado compunha um 
nome por demais nobre para ser usado por 
um negrinho, segundo comentário feito em 
relação ao autor de Clara dos Anjos anos 
depois. Como se vê, a questão do precon-
ceito linguístico em Lima Barreto já co-
meça no batismo, no próprio nome. Ora, 
Afonso Henriques, isso lá é nome para um 
descendente de escravos!

Mas o que eu quero destacar é que 
Lima Barreto, assim como o próprio Ma-
chado de Assis e também Cruz e Sousa, fo-
ram três crianças salvas pela, digamos as-
sim, “consciência social” de nobres famí-
lias do Império que, pelo apadrinhamento, 
os desviaram de um previsível e “negro” 
futuro. E, portanto — sendo o que interes-
sa aqui —, tiveram acesso a uma formação 
muito superior àquela que poderiam espe-
rar de sua classe de origem. Formação ex-
cepcional teve o garoto Cruz e Sousa, mui-
to boa no caso de Lima Barreto, e autodi-
data, na maior parte, no que diz respeito 
a Machado de Assis, mas, mesmo assim, só 
possível pelo apadrinhamento inicial e por 
algumas amizades decisivas da juventude, 
cabendo destacar a que manteve com Joa-
quim Nabuco, filho de uma das mais tradi-
cionais famílias da época.

Seja como for, tudo indica que os três 
acabaram sabendo muito bem o que fazer 
com as letrinhas. Cruz e Sousa já se estabe-
leceu como um dos grandes mestres simbo-
listas do continente. Em se tratando de uma 
escola como a Simbolista, das mais rigorosas 
em relação ao domínio da linguagem, nada 
precisa ser acrescentado. Quanto a Machado 
de Assis, mais desnecessária ainda qualquer 
consideração a respeito. Todos nós sabemos, 
hoje, que ele se transformou no modelo 
maior da língua portuguesa ao sul do Equa-
dor. Quanto a Lima Barreto, bem, só para 
dar um exemplo... É um pouco constrange-
dor, dada a elevação da figura em nossa lite-
ratura. Mas dele disse Manuel Bandeira, no 
seu livro Noções de história das literaturas, 
que “o romance carioca teve (...) um re-
presentante de particular sensibilidade em 
Afonso Henriques de Lima Barreto, incorreto 
de linguagem, mas penetrante na observa-
ção dos costumes e da paisagem urbana e 
suburbana da sua cidade natal”.
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Ao pensarmos o problema do precon-
ceito linguístico em Lima Barreto, somos 
levados imediatamente a uma das questões 
centrais da fortuna crítica do escritor, ou 
seja, até que ponto aquele “mulato sabido” 
sabia escrever? Quer dizer, até que ponto 
ele podia se ombrear, no trato com a nos-
sa “inculta e bela” língua portuguesa, com 

Ante o esfarelamento daquilo que 
costumávamos chamar de Brasil,  
talvez seja o momento de começarmos  
a entender melhor a prosa de Lima Barreto
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w  Foi divulgado o resultado do Concurso Silveira de Souza de 
Contos. O vencedor foi Guia literário para machos, de Caléu 
Nilson Moraes. O prêmio é a publicação da obra pela EdUFSC.

w  Compuseram a Comissão Julgadora a tradutora Andréia Gueri-
ni e os escritores Carlos Henrique Schroeder e Heron Moura. O 
próximo concurso contemplará traduções literárias.

w  A imagem da capa é de Ayrton Cruz sobre Ar-
tist Statement, uma performance para web 
realizada por Ana Carolina von Hertwig. Aces-
se pelo celular com o código ao lado.
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O Político
autor: azorín

Neste clássico de 1908, Azorín retoma uma an-
tiga tradição espanhola: a dos tratados de acon-
selhamento aos políticos. Na esteira de autores 
como Saavedra Fajardo (1584-1648), ele usa a 
própria experiência nos negócios públicos como 
fonte para suas prescrições. O texto traduzido 
por Jaimir Conte, em vários aspectos, é atual. 
Mas até o que nele já está ultrapassado é pre-
cioso, pois vale como testemunho de como era a 
política e das mudanças pelas quais desde então 
ela passou.

Passagem para o Prosaico
autor: luiz Hebeche

Neste livro, Luiz Hebeche argumenta que a ân-
sia por generalidade e por conclusão da meta-
física é, ao fim e ao cabo, a ânsia por salvação. 
Para tanto, o autor invoca e, ao mesmo tempo, 
problematiza a teologia existencial de Rudolf 
Bultmann. O projeto do livro é levar a reflexão 
filosófica até o ponto em que ela tangencie a 
poética, realizando o que Hebeche chama de 
uma “efetiva passagem para o prosaico. O que 
está em jogo nessa passagem é a superação do 
solipsismo existencial heideggeriano, situado no 
ser-aí (Dasein). Sua condição é assumir a drama-
turgia cristã como instância já incorporada à 
gramática da língua ordinária.

Orfeu do Vinicius & Cia.
organizadores: andré rocha e Claudio 
Cruz

O que realmente aqui importa, e que pode ser 
tomado como a principal “tese” deste Orfeu do 
Vinicius & Cia., é que de todos os poetas dessa 
exuberante geração modernista nenhum deles 
ocupa um lugar tão estratégico como Vinicius 
para se pensar em algumas questões decisivas 
da cultura brasileira. E entre essas, sem dúvida, 
coloca-se em primeiro plano a que diz respeito 
à difícil, e dolorosa, e sempre postergada inser-
ção efetiva e definitiva do negro na sociedade 
brasileira.

Grande Bandeira! O mesmo que disse 
naquele maravilhoso e inesquecível poe-
ma “Evocação do Recife”: “Língua certa 
do povo / porque ele é que fala gostoso o 
português do Brasil”. Mas deixemos de lado 
Manuel Bandeira, que, felizmente para 
nós, nunca levou muito a sério a ideia de 
se transformar em crítico e historiador da 
literatura. O certo é que não era fácil para a 
elite brasileira, mesmo aquela mais esclare-
cida, aceitar o modo pessoal e muitas vezes 
desabusado com que Lima Barreto tratava a 
linguagem. Basta citar, apenas como exem-
plo, o hoje sabidamente intencional cacófa-
to que ele, de modo desafiador, aplicou no 
título do seu romance Vida e morte de M.J. 
Gonzaga de Sá. O romance é de 1919; logo 
em seguida os modernistas, Oswald de An-
drade à frente, iriam usar e abusar de tais 
recursos, de “mijadinhas” como essa, para 
“chocar o burguês” devoto do português 
castiço. Mas uma coisa são os modernistas, 
ao fim e ao cabo tudo gente fina, outra era 
aquele escritor suburbano metido a besta e, 
ainda por cima, preto... Enfim, não perdoa-
ram a “mijada” que o Lima Barreto deu na 
consciência linguística nacional. E ainda por 
cima em título de romance!

Seria incorreto, no entanto, dizer que 
Lima Barreto só teve detratores no que se 
refere ao uso que fazia da língua portugue-
sa. Pelo contrário. Já na década de 1950, 
pelo menos dois críticos de peso chamaram a 
atenção para a capacidade linguística do es-
critor: Antônio Houaiss e Cavalcanti Proença, 
que o consideraram um verdadeiro estilista. 
Assim, “livravam” o escritor das usuais acu-
sações feitas a ele, pondo em destaque a sua 
capacidade no trato com a língua.

Mas seria Alfredo Bosi, ao publicar duas 
décadas depois O pré-modernismo, que iria 
tocar no “x” da questão. Ao tratar da lin-
guagem do romancista carioca, lembrará, 
de forma bastante pertinente, que a ques-
tão liga-se a um “fenômeno estético-social 
complexo como o do bom gosto, variável de 
cultura para cultura”. Viu na raiz de supos-
tos “erros de linguagem” presentes na obra 
barretiana a “própria dissonância espiritual 
do narrador com o estilo vitorioso no mundo 
das letras em que, dialeticamente, se inse-
ria”. A observação de Bosi é perfeita. Daí 
para os atuais “estudos culturais” é só um 
passo. Não dá mais para pensar a questão da 
língua na obra de Lima Barreto sem inseri-la 
devidamente no seu contexto cultural.

Dito de outra forma: Afonso Henriques 
de Lima Barreto não quis escrever a lingua-
gem dominante do período. A tão falada 
“militância literária” daquele mulato, mais 
do que puramente ideológica, pode ser an-
tes e acima de tudo linguística. E isso se 
explicita não só nas suas obras ficcionais, 
onde debocha daquela linguagem o tempo 
todo, como em muitos outros tipos de do-
cumentos em que registrou sua indignação 
contra uma linguagem que mais servia para 
esconder do que para dizer o mundo. Muito 
antes dos modernistas, o que Lima Barreto 
sempre buscou foi falar a língua do povo. 

Era uma de suas obsessões. Falar claro, de 
forma inteligível para a maioria, natural e 
espontaneamente.

Tenho a maior consideração, como to-
dos nós, por Machado de Assis e Cruz e Sou-
sa, mas necessário se faz estabelecer uma 
diferença fundamental entre eles e Lima 
Barreto no que diz respeito à linguagem. 
Em conjunto eles formam o que costumo 
chamar de “os três moleques do Segundo 
Reinado”, que, por si sós, põem em xeque 
os acontecimentos de 1888 e 1889. Refiro-
-me, claro, aos episódios da Abolição e da 
República, querendo destacar aqui o fato 
de que nunca mais se repetiu na literatura 
brasileira a conjunção de três escritores do 
porte de Machado de Assis, Cruz e Sousa e 
Lima Barreto, todos de ascendência negra. 
O cânone literário nacional, desde então, 
tem sido esmagadoramente branco. Tal ob-
servação, é bom lembrar, não deve de ma-
neira alguma levar a um elogio anacrônico 
de um Império escravocrata, mas sim conde-
nar uma República que, desde o berço, tem 
mantido os afrodescendentes numa situação 
de evidente opressão social. Basta compa-
rar o contingente percentual de negros nas 
universidades e nos presídios do país para 
termos uma dimensão profunda da chamada 
“democracia brasileira”.

Mas o que estou querendo dizer com as 
considerações feitas no parágrafo anterior é 
que, do ponto de vista do preconceito lin-
guístico e de tudo que com ele se relaciona, 
a obra do autor de Recordações do escrivão 
Isaías Caminha parece ser mais consequente 
— levando-nos muito mais longe — do que a 
dos seus dois colegas afrodescendentes. O 
conjunto de sua obra parece trazer consigo, 
desde aqueles primeiros anos do século 20, 
uma espécie de bomba-relógio que só agora 
começa a ser detonada.

Agora que a ideia de um espaço lite-
rário nacional e único começa a implodir, 
que a ilusão de uma nação coesa e unifica-
da deixa de existir, que línguas dentro da 
língua oficial buscam expressão, ensaiando 
um “outro” movimento, uma “outra” linha 
melódica, talvez seja o momento de come-
çarmos a entender melhor essa “questão 
da língua” em Lima Barreto. Questão que, 
provavelmente, esteve acima do entendi-
mento do próprio escritor, pelo menos nos 
seus aspectos mais profundos, aqueles que 
só épocas posteriores são capazes, pelo dis-
tanciamento temporal, de esclarecer. Mas 
que não escapou à sua aguda intuição de 
grande romancista que era. Basta lembrar-
mos aquele que foi o seu maior personagem, 
o major Quaresma, desta verdadeira obra-
-prima que é Triste fim de Policarpo Qua-
resma. Pensando no esfarelamento daquilo 
que um dia todos nós chamamos, com maior 
ou menor orgulho — mas sempre com algum 
orgulho —, de Brasil, percebemos que a lín-
gua que falava Lima Barreto não era, certa-
mente, aquela dos bacharéis da República, 
mas uma outra língua. Não sei exatamente 
qual, mas outra. E cabe a nós entendê-la, e 
o quanto antes.



SéRGIO TAVARES

Temas caros aos artigos, ensaios e crô-
nicas, o capitalismo, o consumo em massa e 
os mecanismos de opressão trabalhista são 
severamente preteridos pelos ficcionistas 
contemporâneos brasileiros. Todo maldito 
santo dia, coletânea de estreia de Pauli-
no Júnior, refuta tal desinteresse e mostra 
como são matérias-primas ricas para a es-
crita inventiva, quando usados com perícia. 
Nos vinte contos, um ou mais personagens 
são assolados por necessidades materiais 
que reificam suas vidas, seus sentimentos, 
suas percepções de mundo, tornando-os não 
apenas os compradores compulsivos, mas 
também as próprias mercadorias. Animais 
mecânicos, mecanizados, produtos em larga 
escala de uma sociedade autofágica.

O tom se revela logo na primeira narra-
tiva, a autoexplicativa Mercadoria. Uma voz 
robotizada, imanizada por uma “consciência 
de vitrine”, descreve seus dias à venda, em 
meio a um estoque de sósias. São mane-
quins, homens fabricados no atacado; quiçá 
peças de uma máquina industrial. A humani-
dade submetida a regimentos de um comér-
cio selvagem, destituída de alma, o orgânico 

Há um olhar crítico sobre a civilidade, 
que necessita do cidadão para ser propa-
gandeada, mas se alimenta dele, transfor-
ma esse cidadão, recrudesce-o, cava-o tão 
fundo a ponto de o buraco no peito saltar 
aos olhos. Os desajustados do sistema, os 
tipos comuns aos livros de Chuck Palah-
niuk. São agentes de uma realidade que 
não precisa ser romanceada para chocar. 
Assim estão O inimigo e Conto desentra-
nhado de uma notícia de jornal, em que 
os fatos (pedofilia, violência, corrupção, 
abuso de poder) são suficientes para so-
brecarregar a narrativa.

A sociedade está destruindo o homem 
ou o homem está destruindo a sociedade? 
Seja qual for a resposta, os efeitos colate-
rais podem ser conferidos em ambos os la-
dos. No excelente Rock pesado, um jornalis-
ta, instigado por uma crônica sobre a classe 
média, seus medos e suas ameaças, retorna 
à cidade natal, justamente quando a banda 
de heavy metal da qual era fã fará um show 
comemorativo. A partir do reencontro com 
velhos conhecidos, ele rumina desilusões, 
arrependimentos, e percebe que o futuro 
continua tão incerto quanto antes.

Paulino cria seus personagens ao aves-
so, a partir de sombras. Oprimidos, sem 
gana para voos maiores, resignados à con-
dição de peças substituíveis, ao mundo que 
produz e consome desenfreadamente, que 
não para nunca e, por isso, se encontra 
prestes a ruir. Com uma prosa instigante e 
afiada, os contos de Todo maldito santo dia 
mostram que, depois do desmoronamento, 
o que resta é a vida.

em todo maldito santo dia, paulino Júnior 
narra as desventuras de personagens  
ao avesso, sombras resignadas à condição  
de peças substituíveis de uma sociedade  
que (as) consome desenfreadamente
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fundido ao metal. Isso fica mais evidente no 
conto seguinte, Maquinomem feliz (pescou 
o trocadilho?), no qual um empregado de 
uma rede de fast food integra porções líqui-
das de si na composição dos lanches e, por 
conta dessa dedicação anormal, inicia uma 
escalada hierárquica na empresa.

Paulino não recorre a discursos politi-
zados, não levanta bandeiras partidárias, 
apenas dá relevo ao absurdo que, de tão re-
prisado, perdeu seu poder de indignação, de 
choque, de contestação. Catálogo de faces 
evidencia essa indistinção entre a simulação 
da vida e a vida, em como o plano virtual pas-
sou a ser aceito como existência. O avatar 
que substitui a materialidade; uma rede com 
milhares de amigos, porém nenhum ao lado.

Coisa de criança dá conta da irrever-
sibilidade desse processo. Um grupo de 
crianças brinca de elencar nomes de mar-
cas. Até que um menino surge sugando um 
geladinho e todos se afastam, exilando-o. 
Aí está o retrato de uma geração que se 
reconhece mais governada pelas empresas 
do que pelos homens. A impropriedade co-
letiva significada na confissão do narrador-
-personagem de Atividade terapêutica: “Eu 
era uma ferramenta”.
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DEMéTRIO PANAROTTO

“Votam como vão à festa da Penha, — por 
divertimento. A Constituição é para eles uma 
coisa inteiramente desconhecida. Estão pron-
tos para tudo: uma revolução ou um golpe de 
Estado.” O pequeno trecho acima foi retirado 
de uma crônica escrita por Machado de Assis 
para a revista Ilustração Brasileira. O texto 
data do dia 15 de agosto de 1876. O projeto 
se intitulava Histórias de Quinze dias.

Como a maioria dos cronistas da época, 
Machado a escreve sob pseudônimo — neste 
caso, Manassés. O pseudônimo, pressuponho, 
dava a Machado a possibilidade de andar pe-
las ruas da cidade do Rio de Janeiro envolvi-
do em uma capa de proteção. Uma suposta 
invisibilidade. Não em relação aos leitores, 
que, como veremos abaixo, não eram muitos. 
A estratégia, acredito, protegia-o das estru-
turas sociais e políticas, ou de quem em seus 
discursos as mantém. 

Se a crítica às estruturas do Brasil da 
segunda metade do século 19 era pontual, 
por outro lado, como bem percebemos, per-
manece atual. Em parte porque a sociedade 
continua muito parecida, as contradições per-
manecem expostas, visíveis: continua-se var-
rendo a sujeira para debaixo do tapete. A (ir)
responsabilidade está em quem governa do 
mesmo jeito que está em quem é governado. 

A possibilidade de lermos o Brasil contem-
porâneo nas crônicas de Machado se dá por 
conta de uma habilidade do autor em apon-
tar essas contradições. O escritor de Teoria 
do Medalhão expõe aos leitores as mazelas de 
uma sociedade, na passagem do Império para 
a República, que já nasce baseada numa dis-
tância entre o discurso e a prática. Muda sem 
mudar. Esse é o motivo pelo qual a crônica 
de Machado de Assis, lida hoje, nos passa a 

impressão de um país que é outro, mas que 
mudou muito pouco. 

No caso específico da crônica, isso ganha 
outro tipo de contorno. Afinal de contas, como 
nos diz Antônio Candido, é algo que nos faz 
ficar perto daquilo que é do dia a dia: despre-
tensiosa, insinuante e reveladora. Um gêne-
ro “menor”, brasileiro. Uma aliada do jornal 
impresso, que, como veículo de comunicação 
no Brasil, chega sem força ao início do século 
21, à diferença do que acontecia no século 19, 
quando seu prestígio era grande. Ou seja, a 
crônica de Machado, como as demais, poderia 
ter parado no tempo. Não é o que acontece.

Independentemente do local onde a crôni-
ca se encaixa na literatura brasileira, o fato é 
que, talvez pelas suas sutilezas e pela ausência 
de rebuscamento poético, as crônicas macha-
dianas permanecem dialogando com a atua-
lidade. São anacrônicas. O tom que Machado 
imprime, e estou dando ênfase as Histórias de 
Quinze Dias, é o da despretensão, mas a ma-
neira como o tema é abordado nos revela uma 
problemática recorrente, como dito, de um 
discurso que não se encaixa na prática.

Assim, o pano de fundo pode ser, dentre 
outros, a Lapa, a rua do Ouvidor, a banca de 
jornal, isto é, um espaço em que ocorra algo 
do dia a dia. De um local despretensioso, Ma-
chado nos revela a alma da população. Mesmo 
que a linguagem usada pelo autor, principal-
mente nos romances, para os padrões atuais, 
tenha um tom rebuscado, nas crônicas emer-
ge um Machado com uma linguagem mais mo-
derna, do cotidiano. Que o diga o Sr. Fidélis 
Teles de Meireles Queles.

Na crônica do dia 15 de agosto de 1876, 
após promover um embate entre o burro e o 
cavalo, Machado diz o seguinte: “E por falar 
neste animal (no burro), publicou-se há dias 
o recenseamento do Império, do qual se co-

lige que 70% da nossa população não sabem 
ler.” Mais adiante, reforça que, dos 30%, 9% 
não leem letra emendada. Se esse é o mapa 
dos leitores da época (inclusive os de Macha-
do), quem são os leitores de hoje e o que 
leem? Talvez seja um pouco cruel a próxima 
pergunta, mas o que conseguem compreen-
der do texto lido?

Não me interessa aqui comparar o recen-
seamento do Império com o atual, não é esse 
o caso, mas tentar perceber se o aumento no 
número de leitores foi suficiente para apazi-
guar no Brasil esse distanciamento assombro-
so entre discurso e prática. A ironia que verte 
do texto de Machado de Assis é, para alguns 
teóricos da narrativa, aquilo que o enobrece. 
E entendo por texto, aqui, os mais variados 
(sub-) gêneros aos quais Machado se dedicou 
a escrever. A ironia não alimenta uma sátira 
a um modelo de sociedade, mas a contex-
tualiza. Roberto Schwarz o percebe lendo 
Machado a partir de Lukács, e o considera 
fundamental na exposição das contradições 
da sociedade brasileira.

Deste modo, diferentemente de muitos 
escritores, mas à semelhança de alguns, não 
há em Machado a preocupação por demonstrar 
as características de um povo miscigenado ou 
por enaltecer uma mistura de raças, como se 
esta não ocorresse em outro lugar qualquer 
do planeta. Leila Perrone-Moisés, em Vira e 
mexe, nacionalismo: paradoxos do nacionalis-
mo literário, já nos mostrou as contradições 
desse processo. Mas há a vontade de eviden-
ciar a pobreza intelectual (de parte) das pes-
soas que constituem a população brasileira. 

A ironia no texto de Machado ganha for-
ça naquilo a que Octavio Paz, em O Arco e a 
Lira, ao montar a sua defesa da prosa, lendo 
o Dom Quixote de Cervantes, se refere como 
sendo uma dose de bom humor. Um bom hu-
mor que torna o texto ambíguo sem neces-
sariamente ser grotesco, sublime ou bizarro, 
para usar um jargão caro (hoje em dia) aos 
veículos de comunicação.

A crítica de Machado à sociedade brasilei-
ra da época se faz com doses de bom humor 
presentes em suas crônicas, contos, novelas, 
romances, textos críticos e, como não pode-
ria ser diferente, em seus poemas. Por eles 
passeia um Machado ciente daquilo que diz 
e, mais importante, da maneira como diz. Ao 
dobrar as esquinas contemporâneas, perce-
bemos que continuamos caminhando de mãos 
dadas com um modelo de sociedade em que 
o tom dos debates apenas reflete a pobreza 
intelectual de seu tempo.

Finalizo o texto com um trecho de outra 
crônica, de 1.o de agosto de 1876, rechea-
do de uma ironia que, me parece, reflete a 
percepção de Machado de Assis sobre o que 
era (é) a sociedade brasileira: “Oh! se tu tens 
algum filho, leitor amigo, não o faças políti-
co, nem literato, nem estatuário, nem pin-
tor, nem arquiteto! Pode ter algum pouco de 
glória, e essa mesma pouca; muita que seja, 
nem só de glória vive o homem. Cantor, isso 
sim, isso dá muitos mil cruzados, dá admira-
ção pública, dá retratos nas lojas; às vezes 
chega a dar aventuras romanescas.”

publicadas em 1876, as crônicas de Histórias  
de Quinze dias nos mostram como a ironia  
do texto machadiano explica as contradições  
e a permanência de uma sociedade que apenas 
reflete a pobreza intelectual do seu tempo
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Subtrópicos | Quando você veio pela pri-
meira vez ao Brasil? Como foi o seu contato 
com a literatura brasileira?
Berthold Zilly | Na universidade em Bonn, re-
solvi estudar línguas e literaturas neolatinas. 
A gente teve que escolher duas línguas româ-
nicas: eu escolhi o francês e o português, por-
que já tinha estudado um pouco de latim, era 
obrigatório. Espanhol, italiano e francês eram 
obrigatórios também, mas muita gente fazia 
essas línguas. E português ninguém fazia. Na 
minha universidade, eu tive alguns professo-
res que apreciavam muito o português e que 
me animaram a estudá-lo. Depois, conheci o 
cinema brasileiro, alguma coisa da literatura, 
tive amigos brasileiros, alguns exilados na Ale-
manha, outros na França, onde fui fazer meu 
mestrado. E aí, muito cedo, surgiu o interesse 
pela América Latina, um pouco induzido pelo 
Cinema Novo, que tinha bastante prestígio. O 
Cangaceiro (1953), do Lima Barreto, já tinha 
sido premiado no Festival de Cannes. Uma 
experiência que me impressionou muito foi 
ver Vidas Secas (1963), de Nelson Pereira dos 
Santos. Aí que surgiu já um pouquinho o inte-
resse pelo sertão, pelo Graciliano e por outros 
autores da mesma temática, inclusive outros 
cineastas. Do Glauber Rocha, eu vi bem cedo 
Deus e Diabo na Terra do Sol (1963). Em 1968, 
se ofereceu a chance de vir ao Brasil com um 
grupo de estudantes.

Subtrópicos | Você já tinha concluído a fa-
culdade?
Zilly | Não, eu não tinha concluído o curso. 
Era uma viagem de estudos. Mas eu passei a 
me interessar não só pela literatura. Também 
pela situação social e política da América La-
tina, do Brasil. Era uma época de agitações de 
revoluções, de revoltas, de golpes de estado 
e de violenta repressão, de resistência a essa 
repressão, de movimentos. Muitos autores, 
muitos intelectuais e sindicalistas da América 
Latina tiveram que fugir, chegaram à França, à 
Alemanha. Quer dizer, a América Latina esta-
va na pauta. Além disso, era a época da Guer-
ra no Vietnã, o que ajudou também a politizar 
muita gente na Europa, no mundo inteiro, até 
nos Estados Unidos. Tudo isso marcou essa 

época, o movimento estudantil, de protesto 
contra estruturas atrasadas nas universidades. 
Havia também esse sentimento de responsa-
bilidade, de nos informar sobre as causas da 
miséria, da fome, da guerra, da violência, da 
injustiça no mundo. Claro que a gente não po-
dia fazer muita coisa, a não ser prestar solida-
riedade, protestar contra a ditadura.

Subtrópicos | Quanto tempo você ficou no 
país na primeira vez?
Zilly | Era uma viagem de algumas semanas. 
Mas eu achei o Brasil extremamente acolhe-
dor, extremamente simpático, dialógico, e fiz 
amizades. Acabei ficando um ano inteiro em 
São Paulo, na USP. Até cheguei a ser preso, 
quatro dias depois do AI-5 (13 de dezembro de 
1968), apesar de nunca ter feito nenhuma ati-
vidade política. Mas você estar na universida-
de no dia errado, na hora errada, era perigoso. 
Fiquei 24 horas preso no Tiradentes, presídio 
que hoje não existe mais. A (presidente) Dilma 
também ficou presa lá. Não fui torturado, mas 
havia medo. Muitas pessoas que não tiveram 
nenhuma atividade política foram muito mal-
tratadas. Mas, curiosamente, depois de ter 
saído, quando venceu meu visto de turista, fui 
na Polícia Federal e me deram mais um. Nesse 
sentido, era mais liberal do que é hoje.

Subtrópicos | Nesse ano você estudou a lite-
ratura brasileira?
Zilly | Exatamente, fiz um semestre na USP. 
Estudei com alguns grandes professores da 
USP, como o Antonio Candido e o José Car-
los Garbuglio. Até hoje tenho contato com o 
Candido, ele me marcou profundamente. Ele 
confirmou essa minha tendência de encarar a 
literatura ou, digamos, os artefatos culturais 
— textos, obras de arte —, tanto em sua au-
tonomia estética quanto como fatos sociais, 
como expressão de uma situação social, po-
lítica, uma mentalidade. Abracei, então, essa 
dupla visão da cultura como esfera autônoma 
e, ao mesmo tempo, profundamente inserida 
na realidade social. Isso me marcou muito. 
E eu procuro manter isso até hoje nos meus 
estudos literários e culturais, inclusive nas mi-
nhas traduções.

Subtrópicos | Quais eram os autores que o 
atraíam nesse primeiro contato com o Bra-
sil?
Zilly | Autores do Nordeste, Jorge Amado, na-
turalmente, José Lins do Rego e, principalmen-
te, Graciliano. Eu nunca publiquei nada sobre 
ele, mas é um autor que eu aprecio e que me 
marcou profundamente, por sua qualidade 
literária, por sua ética, tanto estética quan-
to política, e por sua profunda honestidade, 
nutrida por um sentimento de solidariedade 
com o homem, com as camadas subalternas, o 
homem sofrido do campo. Foi comunista, mas 
nunca um comunista totalmente alinhado, e 
não se deixou dobrar nem no cárcere.

Subtrópicos | E quando você começou a tra-
duzir?
Zilly | Depois do doutorado, eu consegui um 
emprego na Universidade de Berlim, no Insti-
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DORVA REZENDE

D ocente visitante do PGET-UFSC, que 
ele considera referência mundial 

em Estudos da Tradução, Berthold 
Zilly é professor de língua portuguesa 
e literatura latino-americana na 
Universidade Livre de Berlim, onde fez 
seu doutorado sobre Moliére. Desde 
2011 em Florianópolis, Zilly, de 70 
anos, nasceu poucos dias depois do fim 
da 2ª Guerra Mundial num povoado 
nas cercanias de Helmstedt, no norte 
da Alemanha, mas se criou na região 
do Vale do Rühr, perto da fábrica de 
canhões da família Krupp, usados na 
Guerra de Canudos. Coincidentemente, 
Os Sertões, relato que Euclides da 
Cunha fez da guerra de extermínio 
que o Exército brasileiro empreendeu 
contra os seguidores de Antônio 
Conselheiro no Arraial de Canudos, 
seria a sua primeira tradução para 
o alemão de um grande clássico da 
literatura brasileira. Depois viriam 
Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 
Lima Barreto, Memorial de Aires, de 
Machado de Assis, e Lavoura Arcaica, 
de Raduan Nassar. Traduziu ainda 
Confissão de Lucio, do português 
Mário de Sá-Carneiro, e Facundo, o 
Civilización y Barbarie, do argentino 
Domingo F. Sarmiento. Nesta 
entrevista, realizada na Lagoa da 
Conceição, feita antes de ele e a mulher 
pegarem um ônibus para a Barra da 
Lagoa, onde moram, Berthold Zilly 
falou sobre como o interesse despertado 
nos tempos de estudante, no meio dos 
anos 1960, pelo Cinema Novo e pela 
língua portuguesa, o fez caminhar por 
outros sertões brasileiros e o preparou 
para o grande desafio de traduzir, 
agora, a obra-prima de Guimarães 
Rosa, Grande Sertão: Veredas.
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tuto Latino-Americano. Durante muitas déca-
das, eu fui professor de literatura e culturas 
latino-americanas de um modo geral, também 
lecionei língua portuguesa, gramática, litera-
tura brasileira e civilização brasileira. Só rela-
tivamente tarde surgiu a ideia de traduzir essa 
literatura brasileira, por causa de Euclides da 
Cunha. Sempre tive fascínio pelo sertão, como 
paisagem natural e social, o cangaço, os bea-
tos, os fanáticos. No meu tempo de estudante, 
saiu o livro do Rui Facó, Cangaceiros e fanáti-
cos (1963). No final dos anos 1970, eu estava 
no Ceará, na Universidade de Fortaleza, como 
professor visitante, e fui algumas vezes para o 
sertão. Comecei a ler Euclides para entender 
melhor o sertão. E percebi que só iria enten-
der mesmo esse livro fascinante, intrinsica-
mente brasileiro, mas de acesso nada fácil até 
mesmo para quem é daqui, se o traduzisse. 
Fazer uma leitura, mas não como se eu fosse 
brasileiro, uma leitura como eu sou de fato, 
alemão.

Subtrópicos | Sua primeira tradução foram 
Os Sertões, então?
Zilly | Não comecei pelo mais fácil. Fui pra 
Frankfurt e, na cara de pau, falei com o dono 
de uma das maiores editoras literárias da Ale-
manha, a Suhrkamp. Propus a ele a a tradução, 
e ele topou. Ninguém lá conhecia Euclides da 
Cunha. Mas aí eu tive uma ajuda, indiretamen-
te, do Mario Vargas Llosa. O grande romance 
dele sobre a Guerra de Canudos, La guerra del 
fin del mundo, teve um certo sucesso na Ale-
manha, várias reedições, excelentes resenhas, 
e isso convenceu o editor. Isso foi em meados 
dos anos 1980.

Subtrópicos | Quanto tempo levou?
Zilly | Eu levei muitos anos, porque tinham 
outras coisas, muitas aulas, muita carga horá-
ria, meus filhos eram pequenos. Ficou pron-
to em 1994, e aí foi uma sensação, teve um 
grande impacto entre os críticos alemães. Foi 
assim que virei tradutor, mas como um pro-
longamento da minha atividade como crítico 
literário. Explicar literatura tem muito a ver 
com tradução também, e eu tinha muita ex-
periência de como explicar autores brasileiros, 
latino-americanos, argentinos, para os estu-
dantes alemães. E essa tendência didática me 
fez acrescentar ao livro um apêndice de quase 
cem páginas de anotações e explicações.

Subtrópicos | E depois do Euclides? Qual foi 
seu interesse? 
Zilly | Não estava no meu plano de vida ser 
tradutor, e até hoje eu não me considero 
assim. Eu não sou tradutor profissional, sou 
estudioso da literatura, sou filólogo, sou his-
toriador da cultura latino-americana. Para ser 
tradutor profissional, você precisa ter muito 
mais tempo. Tenho vários amigos que são tra-
dutores, eles já têm 20, 30, 50 livros traduzi-
dos, e trabalham muito mais rápido do que eu. 
Eu fiz tradução nas minhas horas vagas e bata-
lhei muito pra traduzir outro livro de que gosto 
muito e que achei importante que os alemães 
conhecessem: Triste fim de Policarpo Quares-
ma, de Lima Barreto. Foi uma luta, mas conse-
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agui encontrar uma editora, na Suíça dessa vez. 
Também foi muito bem aceito pela crítica. O 
Lima Barreto reinventa a linguagem brasileira, 
fala a linguagem do povo. Ele é pré-modernis-
ta, já é modernista sem saber. É um grande 
romance, porque, assim como em Euclides, o 
povo é mostrado como sujeito da vida, da his-
tória. E isso me fascinou também. Até hoje eu 
sou um profundo admirador da personalidade 
e da obra tanto de Euclides quanto de Lima 
Barreto. Os dois morrem jovens, relativamen-
te, na casa dos 40, quer dizer, não tiveram a 
chance de completar a obra deles, de desen-
volver todo o potencial literário, intelectual e 
político que eles tinham. 

Subtrópicos | E agora você está traduzindo 
Guimarães Rosa?
Zilly | Sim, meu quinto livro brasileiro vai ser 
Grande Sertão: Veredas. É a primeira vez que 
estou traduzindo um livro que já foi traduzido 
para o alemão, pelo (Curt) Meyer-Clason, há 
mais de 50 anos. E o Rosa foi um autor que 
acompanhou algumas das traduções. Ele tro-
cava correspondências com seus tradutores, e 
esse diálogo é importante para mim, na me-
dida em que ele foi publicado. Nem todas as 
cartas foram publicadas. Por exemplo, a cor-
respondência que ele teve com Jean-Jacques 
Villard, o primeiro tradutor francês, não foi 
publicada ainda, e a tradução das cartas com a 
Harriet de Onís, uma das tradutoras dele para 
o inglês, não foi publicada inteiramente, ou só 
indiretamente. Esses diálogos são muito im-
portantes e mostram que o próprio Guimarães 
Rosa tinha uma ideia bastante clara a respeito 
da especificidade do estilo dele, do português 
dele, que ele queria que fosse, e realmente 
foi, particular, extremamente afastado do 
português padrão. Ele cria o vocabulário dele, 
sempre partindo do português falado no ser-
tão, mas transfigurado, inclusive enriquecido 
por influências de línguas estrangeiras, como 
o alemão e o inglês, e por uma sintaxe que 
não respeita as regras da norma culta brasi-
leira. Ele queria devolver para a língua portu-
guesa toda a expressividade, toda a novidade, 
a originalidade, a beleza, o poder sugestivo e 
associativo que ela, na opinião dele, já teve 
e merece ter. Ele queria criar uma prosa que 
tivesse qualidade poética, porque na poesia 
cada palavra, cada grupo de palavras, sintag-
mas, de repente ganha todo um poder, uma 
carga simbólica, alegórica, que não tem na 
comunicação do dia a dia. Então, Rosa, com 
pequenas ou grandes variações, tanto no lé-
xico quanto na sintaxe, na sonoridade, conse-
guiu criar um estilo próprio dele, que é muito 
bonito, mas que no nível lógico, digamos, da 
compreensão lógica e gramatical, é difícil de 
captar, de analisar e entender exatamente. 
Ele criou um certo semi-hermetismo, um cer-
to grau de inexatidão, que é extremamente 
sugestivo. Recriar essa qualidade diferencial, 
ou seja, a distância, a diferença que existe 
entre o estilo dele e o estilo que um leitor cul-
to esperaria de um autor dessa época, dessa 
temática, é aquilo que qualquer tradutor tem 
a incumbência de fazer. O desafio e a difi-
culdade é recriar, reconfigurar, ou transcriar, 

como diz Haroldo de Campos, na língua-alvo, 
ou seja, no meu caso, o alemão. Rosa tinha 
uma consciência muito clara dessa tarefa, e 
recomendava aos tradutores analisar o estilo 
dele, até dizia: “Leiam Antonio Candido, leiam 
o Cavalcante Proença, leiam Paulo Ronái, que 
analisam o meu estilo”. Ele queria que os tra-
dutores refizessem, recriassem, um estilo pa-
recido com o dele nas suas respectivas línguas 
de chegada. E o curioso é que nenhum deles 
fez isso, a não ser o Juan Crespo, o espanhol. 
O Meyer-Clason acabou fazendo uma tradução 
quase inteiramente contra as recomendações 
de Guimarães Rosa, muito provavelmente em-
purrado pela editora, que não queria uma tra-
dução que fosse uma reconfiguração do estilo 
de Guimarães Rosa em alemão. Nos Estados 
Unidos foi a mesma coisa. Com a exceção da 
do Juan Crespo, essas primeiras traduções 
do Rosa são aplanadoras; criam um estilo na 
língua de chegada que não tem praticamente 
qualidade diferencial. Quando você compara 
as traduções para o alemão feitas por Meyer-
-Classon de Jorge Amado, de Guimarães Rosa 
e Graciliano Ramos, é tudo o mesmo estilo.

Subtrópicos | Não há diferenciação entre os 
escritores?
Zilly | Há uma pequena diferença. Em termos 
de musicalidade, eu tenho que reconhecer 
que o Meyer-Clason é muito original. Ele tem, 
por exemplo, efeitos de aliteração, rima in-
terna, assonância. Ele é muito bom. Agora, a 
sintaxe é absolutamente ruim. Ele usa cente-
nas de provérbios que estão em todos os dicio-
nários ou repertórios alemães. E o Guimarães 
Rosa diz: “Por favor, não use nenhum provér-
bio, nenhuma locução, nenhum lugar comum”. 
Mas está cheio de lugar comum, vai entender. 
Agora eu acho que está na hora de fazer, pela 
primeira vez, uma tradução que seja uma ten-
tativa de seguir as recomendações do próprio 
autor. Por isso, o meu professor, meu teórico 
e meu professor de metodologia tradutória é 
Guimarães Rosa, é o próprio livro, pelo esti-
lo, mas, também, é o autor como intérprete 
e analista de si mesmo. No fundo ele diz: “Por 
favor, o meu estilo é tal e tal e tal, procurem 
recriar isso na sua língua de chegada”. E isso 
não foi feito ainda, nem para o inglês, nem 
para o alemão.

Subtrópicos | E quando pretende concluir o 
trabalho?
Zilly | As coisas andam mais devagar do que 
eu tinha pensado. Comecei em 2012, e minha 
ideia é terminar uma primeira versão este ano 
e usar todo o ano que vem para revisão. Deve 
sair em 2017, pela editora Hanser.

“mas você estar na 
universidade no dia 
errado, na hora errada, 
era perigoso. Fiquei 24 
horas preso no tiradentes, 
presídio que hoje não existe 
mais. A (presidente) dilma 
também ficou presa lá.”
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O diário como 
expressão artística
A dramaticidade bergmaniana que Woody Allen 
apresenta em interiores é exemplar nessa forma 
de revelar aspectos singulares da capacidade 
humana de apreender a vida como narrativa

MARCO TÚLIO ULHÔA

Almejar uma definição em que a arte 
possa ser apontada como uma forma lúdi-
ca de expressar uma parcela da realidade é 
cair em uma afirmação simplista mas que, 
ao mesmo tempo, manifesta uma certa po-
tência em sua forma de reconectar a infa-
me separação entre a poesia e a filosofia, 
ou literatura e a história. Entretanto, não 
se trata de dizer aqui o que é arte ou não, 
mas apenas revelar como somente ela é ca-
paz de transformar a vida em narrativa. O 
real é irredutível à linearidade. Woody Al-
len sabe muito bem disso. Tanto que diver-
sos personagens de seus filme são arquéti-
pos desse embate entre a vida e a obra de 
um criador.

Em Interiores (1978), o que se destaca 
é esse ambiente: o lugar da relação entre a 
criação e a própria vida. Comportando uma 
densidade incomum se comparada com 
a atual fase do diretor, Interiores integra 
aquela que é uma espécie de “época de 
ouro” da produção do diretor, correspon-
dente à segunda metade dos anos 70 e a 
primeira dos 80. Era o momento em que 
Woody Allen tecia tramas capazes de im-
pressionar por sua conjunção entre escrita 
literária e feitura fílmica, de modo que a 

complexidade da exposição dos fatores 
humanos em sua obra viria a se consolidar 
como um de seus traços autorais na conti-
nuação de sua carreira. 

A dramaticidade bergmaniana de Inte-
riores é exemplar nessa forma de revelar 
aspectos singulares da capacidade humana 
de apreender a vida como narrativa. O fil-
me — que logo de início se constitui sob a 
perspectiva de Joey (Mary Beth Hurt), uma 
artista frustrada que almeja o talento da 
irmã, Renata (Diane Keaton) — revela o con-
texto de uma tradicional família burguesa 
nova-iorquina. A vida de Joey entrecruza-
-se com o carisma da irmã caçula Flyn (Kris-
tin Griffith) e a sensibilidade da figura ma-
terna, Eve (Geraldine Page), uma talentosa 
decoradora de interiores. A separação dos 
pais e o novo romance de Mike (E.G. Mar-
shall), a figura paterna, são o estopim da 
trama freudiana de Woody Allen. Incapaz 
de apreender seus sentimentos em qual-
quer desdobramento artístico, Joey assis-
te ao desmoronar de sua família diante do 
declínio do círculo de perfeição da vida de 
sua mãe. Mais do que expor paradoxos en-
tre a polidez e a vulgaridade, Woody Allen 
recobra a impossibilidade de preenchermos 
nossos interiores com disponibilidades si-
métricas. A clareza e a própria sobriedade 

do filme conferem a firmeza do tom narra-
tivo da obra e expõem, de modo crítico, 
as questões paradigmáticas do enredo e da 
estrutura. O esvaziamento e o silêncio se 
destacam em meio ao corpus de um filme 
que, mais do que asséptico, é repleto de 
uma ternura típica de um certo otimismo 
profundo que envolve as obras do diretor. 
O que nas obras atuais nos faz sair do cine-
ma repletos de uma iluminação positiva, na 
fase anterior de Woody Allen nos preenchia 
de um processo reflexivo muito mais nebu-
loso, que, ao mesmo tempo, não deixava de 
conter uma boa dose de esperança.

Quando Joey decide transpor para o seu 
diário uma parte daquilo que, sendo inex-
primível em outra linguagem, necessitava 
ser expelido pela protagonista, destaca-se a 
importância e o lugar daquele ser “comum” 
que, excluído da “divindade” do talento 
artístico, se apega à própria vida a fim de 
torná-la a sua maior forma de expressão. É 
quando a vida se transforma em arte e al-
meja se tornar narrativa, mesmo que esta 
seja sempre inenarrável e fragmentada, 
como a soma das demais almas que habi-
tam a infinitude deste mundo. Eis que é por 
processo metalinguístico que Interiores é a 
própria escritura daquilo que a vida, por si 
só, é incapaz de narrar e eternizar.
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Não é de espantar que as meninas em 
nosso país aprendam essa lição cada dia 
mais cedo. Sobretudo as meninas das ca-
madas populares, que, desde pequenas, 
assumem muitas tarefas, como cuidar de 
casa, dos irmãos e de si mesmas, já que a 
rotina de trabalho dos pais e a ausência de 
um sistema de educação pública de quali-
dade que funcione em tempo integral lhes 
impõe isso. São elas também que, pelos 
mesmos motivos, mais tempo ficam expos-
tas às mensagens dos meios de comunica-
ção que mencionei acima. É aí que começa 
a chamada adultização.

O que quero dizer é que a performance 
da MC Melody expressa processos mais pro-
fundos. Criminalizar seu pai (MC Belinho) é 
abafar, com farta dose de sensacionalismo, 
as questões que afetam a infância e juven-
tude popular no nosso país. Um dos grandes 
méritos do funk como arte e manifestação 
cultural é trazer essas contradições que 
ninguém quer ver e que nossa sociedade 
prefere enfrentar apoiando a redução da 
maioridade penal.

Criança dançando sensualmente é algo 
visto com horror, mas menores de idade en-
viados para as abjetas e desumanas prisões 
brasileiras é aceito. De que e de quem quere-
mos proteger nossas crianças? É preciso que a 

ADRIANA FACINA

Nos anos 1980, com roupas mínimas, 
Xuxa comandava o programa infantil de 
maior audiência da tevê brasileira. Mais ou 
menos na mesma época, Sandy & Junior, 
bem pequenos, cantavam em rede nacional 
a música de duplo sentido Maria Chiquinha, 
que foi o início de uma bem-sucedida car-
reira de estrelato mirim.

Nos anos 1990, foi a vez do É o Tchan e 
da Companhia do Pagode botarem as meni-
nas para rebolar em roupas curtas e descer 
na boquinha da garrafa, simulando ato se-
xual. Tudo isso nas tardes de domingo, em 
atrações como o Domingão do Faustão.

De lá pra cá, foram incontáveis os co-
merciais de cerveja exibindo fartamente 
corpos femininos de modo sensual. Publi-
cidade disponível a qualquer horário, para 
quem quiser ver. A ampla indústria porno-
gráfica também exibe há décadas suas pu-
blicações em bancas de jornais de modo li-
vre e desinibido. Busdoors de propagandas 
de motéis e lingerie ocupam as janelas dos 
ônibus, que carregam entre seus passagei-
ros crianças em idade escolar. Sem falar em 
filmes, novelas e todo um amplo cardápio 
de produtos em que o sexo é prato princi-
pal, oferecido cotidianamente aos cidadãos 
e cidadãs brasileiras de todas as idades.

Podemos dizer, sem medo de errar, que 
estamos imersos numa cultura do corpo 
que não somente objetifica o corpo femi-
nino como fonte de prazer sexual como 
também naturaliza esse papel da mulher. 
Quanto mais sexualmente desejada, mais 
bem-sucedida.

sociedade se mobilize para fazer esse debate 
de modo democrático e qualificado, pois da 
resposta a essa pergunta depende nosso fu-
turo como país. Que o caso da pequena MC 
possa servir para isso, o que só será possível 
se superarmos o elitismo, o preconceito e o 
moralismo com que usualmente são tratadas 
as produções culturais das periferias.

Enquanto isso, o C.A.I.C. Theóphilo de 
Souza Pinto, escola estadual situada no 
Complexo do Alemão, abriga uma base da 
UPP desde 2011. Como resultado, o pré-
dio está cravejado de tiros, pois a escola 
tornou-se abrigo para policiais militares 
durante trocas de tiros com traficantes. De 
1.330 alunos, restaram 700, que muitas ve-
zes ficam sem aulas. Recentemente, foram 
divulgadas inscrições feitas por esses alu-
nos em volta dos buracos de balas nas pa-
redes de sua escola. Uma delas me marcou 
e trazia a pergunta: “Como estudar assim?”

O medo dessas crianças e jovens é real. 
Afinal, segundo a Anistia Internacional, só 
em 2012 foram 30 mil jovens assassinados 
no Brasil. 77% deles eram negros, em sua 
maioria moradores de favelas e periferias 
do país. Os alunos da escola do Alemão sa-
bem que podem se tornar parte dessa esta-
tística. Até agora o Ministério Público ainda 
não se pronunciou sobre o caso.
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do programa da 
Xuxa à mC melody, 
a sexualização da 
infância, como um 
subproduto da cultura 
que torna o corpo 
feminino um objeto, 
em tempos de neo-
conservadorismo 
em redes digitais, 
incomoda mais que a 
redução da maioridade 
penal e o assassinato 
de jovens
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proteger as crianças



FáBIO LOPES DA SILVA

Um episódio recente chocou a opinião 
pública: professores que protestavam em 
frente ao palácio do governo do Paraná fo-
ram duramente reprimidos pela polícia mi-
litar. Nada menos do que 200 manifestantes 
acabaram feridos naquilo que a grande im-
prensa, com a desfaçatez de costume, cha-
mou de “confronto”.

É claro que a violência perpetrada me-
rece repúdio, mas é uma grande ingenui-
dade imaginar que, em algum momento, a 
polícia sirva a outro papel que não seja o 
de cercear e controlar o cidadão comum. O 
objetivo declarado da corporação — comba-
ter a criminalidade — nunca passou de um 
álibi para que, no frigir dos ovos, os agentes 
de segurança pudessem ocupar as ruas para 
fazer o que de fato importa: vigiar a condu-
ta das pessoas ditas de bem. Não nos enga-
nemos: a polícia só acessoriamente está aí 
para preservar a diferença entre a legalida-
de e a ilegalidade. São outras as linhas di-
visórias de que ela se ocupa: a que segrega 
os pobres dos ricos e, de modo mais geral, a 
que, impedindo a irrupção da anormalidade 
— coisa muito diferente da criminalidade —, 
impõe o conformismo. Michel Foucault, um 
dos mais importantes filósofos franceses do 
século 20, resume toda essa discussão em 
uma fórmula brilhante: “Sem delinquência 
não há polícia”, ele observa. E continua: 
“O que torna a presença policial, o controle 
policial, tolerável para a população, senão 

o medo do delinquente? Essa instituição tão 
recente e tão pesada que é a polícia só se 
justifica dessa maneira. Aceitamos entre 
nós essa gente de uniforme, armada quan-
do isso nos é vedado, que nos pede docu-
mentos, que vem rondar as nossas portas. 
Como seria isso aceitável senão houvesse os 
delinquentes? Ou se não houvesse, todos os 
dias, nos jornais, artigos em que se conta 
como são numerosos e perigosos os delin-
quentes?”

A propósito — e aqui chego ao ponto 
que realmente gostaria de discutir neste 
breve ensaio —, pergunto-me se questões 
semelhantes às lançadas por Foucault não 
poderiam ser levantadas a respeito dessa 
forma muito particular de delinquência 
que é a corrupção. Nos noticiários, nas 
redes sociais e nas ruas do Brasil, não se 
fala de outro assunto: tudo gira em torno 
de grandes assaltos ao dinheiro público e 
da necessidade de ampliar os dispositivos 
de vigilância e punição dos malfeitores. A 
cada dia, nos canais de tevê e em todas 
as outras mídias, assistimos à repetição de 
um ritual aparentemente inesgotável: esse 
que retoma a função monótona mas sem-
pre inacabada da denúncia. Ora, não é o 
caso de, foucauldianamente, suspeitarmos 
dessa ladainha sem fim em que se conta 
quão numerosos e perigosos são os corrup-
tos? Temo que, a exemplo do que sucede no 
combate aos delinquentes em geral, descu-
bramos que o alvo real da cruzada contra a 
corrupção não sejam os fora-da-lei e suas 

práticas mas uma outra coisa. Como se, 
uma vez mais, a criminalidade oferecesse 
um mero ponto de apoio para que ações 
e efeitos muito diferentes dos anunciados 
prosperem.

A que ações e efeitos me refiro? Em-
bora se apresente como resultado de um 
dever intransigente diante da verdade e 
da moral, as denúncias e investigações de 
casos de corrupção são obviamente parciais 
e seletivas. Tudo isso faz pensar que seus 
objetivos sejam meramente conjunturais: 
coisas como a derrubada de Collor, nos anos 
1990, ou o enfraquecimento político do pe-
tismo, em pleno curso. Mas me parece que, 
a par de interesses momentâneos, existem 
outros, mais dramáticos e duradouros. A 
cruzada anticorrupção, antes de se dirigir 
a essa ou aquela força política particular, é 
um questionamento contínuo e sistemático 
do Estado. Na esteira desse discurso incan-
sável, o Estado transforma-se em objeto de 
uma desconfiança pública hiperbólica, que 
concentra quase todas as energias políticas 
das pessoas e as retira de outras lutas em 
que elas eventualmente estariam propensas 
a se lançar. Creio, de resto, que as intermi-
náveis reformas liberais e ajustes fiscais a 
que estamos submetidos justificam-se am-
plamente na ideia, constantemente repisa-
da no discurso contra a corrupção, de que 
o Estado comporta sempre um perigo para 
o cidadão. Mas não é só — nem principal-
mente — no plano ideológico que a cruzada 
contra a corrupção opera: sob o imperativo 
da transparência e da caça aos ladrões do 
dinheiro público, o que se faz é saturar o 
Estado com linhas de penetração que o co-
lonizam de ponta a ponta e disciplinam real 
e diretamente os seus agentes de modo que 
eles atuem nos mais estritos limites da nor-
malidade, esse outro nome para o confor-
mismo e o conservadorismo.

na esteira do incansável discurso anticorrupção, 
o Estado se torna objeto de desconfiança pública 
hiperbólica e fica sujeito a linhas de penetração  
que o colonizam de ponta a ponta

A pretexto da 
corrupção
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Já não se duvida de que o golpe de 
1964 instaurou uma ditadura. Tampouco é 
questionável que toda ditadura representa 
uma presença letal a qualquer vigor cultu-
ral. Cultura supõe cultivo, seja das terras 
do chão, seja das terras da mente. Para 
que o golpe tivesse significado outra coisa 
senão medo, rancor surdo, sensação de im-
potência, seria preciso que tivesse lidado 
com outra humanidade. Chega a ser ocioso 
pensar que a nossa recente ditadura pudes-
se ter tido outro perfil que não o de suas 
semelhantes. O que escrevo só fará sentido 
se considerarmos a ditadura de 1964 dentro 
das coordenadas nacionais.

Assim considerando, seria injusto dizer 
que as disposições discricionárias dos mi-
litares, suas arbitrariedades na confecção 
dos Atos Institucionais, sua tática de elimi-
nação dos adversários e sua tecnologia da 
tortura tivessem ultrapassado o que era es-

perável das ditaduras. O que distingue e es-
pecifica o golpe militar deriva de caracte-
rísticas do país em que ele se deu. Se então 
pensamos em suas consequências do ponto 
de vista da cultura, há de se reconhecer 
que desenvolvimento cultural nunca esteve 
entre nossas metas. E nunca esteve porque 
nunca vimos vantagem em estimular o es-
pírito reflexivo.

Entre nós, os próprios termos “cultura” 
e “reflexão” são vistos com fastio. Cultu-
ra parece uma palavrinha para discurso de 
batizado; reflexão, algo que lembra púl-
pito ou tribuna, um lugar em que se fala 
para não dizer nada. Se o país tem sido 
uma “terra estéril” que antes definha do 
que desenvolve seus poucos frutos, a dita-
dura apenas incrementou essa tendência. 
É fácil entender que isso não dependeu de 
que os agentes da nossa tenham sido par-
ticularmente maus. O importante é que 
a ordem que punham em exercício deles 
exigia uma determinada atitude, esterili-

zante à produção cultural. A explicação é 
simples: uma ordem ditatorial estabelece 
para todo aquele que toma a palavra, oral-
mente ou por escrito, uma dupla exigência: 
o que diga há de ser claro e simples de ser 
entendido; e isso tanto mais para que não 
brote qualquer ambiguidade passível de ser 
tomada como crítica à ordem estabelecida. 
Ora, como algo dito dentro desse regime 
pode admitir qualquer reflexão?! A ditadu-
ra veio coroar a história de um país que, 
mesmo sem o saber, esteriliza o melhor que 
possa qualquer aceno reflexivo.

Note-se outra vez: isso não se dava, 
antes do golpe, porque nossos governantes 
fossem necessariamente maus ou medío-
cres, senão porque sabiam que todo dito 
não bastante claro e bastante explícito te-
ria dificuldades de encontrar ouvidos para 
entendê-lo. Pois (então e agora) a falta de 
reflexão já se relacionava com o ralo públi-
co cultivado. A ditadura ampliou uma dire-
ção já existente antes dela.

Mas não importa havermos saído há 
quase 30 anos da ditadura? Não discutindo 
a chamada redemocratização, diremos: a 
“terra estéril”, a antipatia pela atitude re-
flexiva, amplia-se com a intensificação da 
sociedade de mercado. Pois para esta vale 
quase a mesma máxima que é a apropriada 
para as ditaduras: para que o negociante 
não perca o cliente, o que se diga deve ser 
claro e explícito. É verdade que a interdi-
ção pura do ambíguo não mais funciona. O 
ambíguo pode até ser bem-vindo se atiçar 
o interesse do cliente.

Conclusão: a ditadura favoreceu a ex-
pansão do espírito mercadológico. Com ele 
a pleno vapor, nos tornamos um país satis-
feito com sua mediocridade.

O desenvolvimento cultural nunca esteve entre 
as nossas metas porque nunca vimos vantagem 
em estimular o espírito reflexivo; já a ditadura 
favoreceu o espírito mercadológico, e com ele nos 
tornamos um país satisfeito com sua mediocridade
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O golpe de 1964 e 
a cultura brasileira
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diversas galerias privadas e museus na Europa, América do Norte, 
América do Sul e Japão. Fundou o Departamento de Fotografia do 
American Center for Artists em Paris e tornou-se diretor do seu Center 
for Media Art and Photography (CMAP), em meados dos anos 80. No 
final de 2011, fundou o Processo Criativo, um movimento dedicado à 
promoção e desenvolvimento de trabalhos inovadores e pesquisas nas 
artes tecnológicas. Recentemente lançou o livro Pensar, Sentir, Ver — 
Percepção e Processo em Fotografia, pela Editora Photo.

(Thunder Bay, Canadá, 1950) É fotógrafo, artista de novas mídias, compositor e escritor. Iniciou sua 
carreira em Vancouver, Canadá, em meados dos anos 70. Viveu na França e trabalhou em Paris e Nova 
Iorque por trinta anos antes de mudar-se para Florianópolis, em 2010. Suas obras já foram expostas em 

ConfuSão ReCoRRente n.o 3
Esta foto faz parte de um 
trio de imagens criadas em 
março de 2015. Ela atesta 
a preocupação contínua de 
MacLeay com repetição e 
interferência. O fotógrafo 
opera em múltiplas camadas 
da mesma imagem, criando 
uma estranha sensação de 
imperfeição discreta — uma 
noção que o artista vê como 
importante na definição 
de quem somos e como 
abordamos aquilo que 
escolhemos fazer.
“Somos imperfeitos em 
todos os sentidos possíveis. 
A contribuição mais 
importante da fotografia 
para a compreensão do 
mundo que nos rodeia pode 
eventualmente vir de sua 
capacidade de explorar a 
imperfeição em um contexto 
conceitual extremamente 
aberto, celebrando seu 
poder de inspirar e expondo 
seu potencial para a 
crueldade crua. Não falo 
aqui da forma tradicional de 
expressão conhecida como 
fotojornalismo, mas de outras 
excursões mais intangíveis e 
abstratas para a escuridão da 
imperfeição.”


