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ntão repórter iniciante no jor
nal O Globo, José Castello t i 
nha 26 anos quando um dia to

mou coragem e enviou um conto seu 
a Clarice Lispector. O tempo passou 
e ele já se conformara com o silêncio 
da escritora quando o telefone tocou. 
Era a própria. 

— José, li seu conto e só tenho uma 
coisa a lhe dizer: você é um homem 
muito medroso e com medo ninguém 
escreve - e bateu o telefone. 

Era 1975. Após tanto tempo, a 
lembrança daquele contato ainda se 
mantém viva para o escritor. Mesmo 
após ser premiado, em outubro, com 
o Jabuti de romance do ano e i n d i 
cado como um dos dez melhores l i 
vros da lusofonia segundo o Prêmio 
Portugal Telecom, pelo vigoroso R i 
bamar - a ser publicado em Portu
gal em abri l de 2012 pelo selo D o n 
Quixote , do grupo Leya. 

— Foi a crítica literária mais i m 
portante da m i n h a vida, pois ela 
tocou no centro do que para m i m 
se tornou a l i teratura: lutar contra 
o medo que é sair das convenções 
que o jornal ismo, o cinema, a i n 
ternet, enf im, que tudo na vida diz 
ser a realidade. 

Hoje, aos 60 anos, colunista con
sagrado do Prosa & Verso, que sai 
aos sábados pelo j o r n a l O Globo, 
Castello consolidou a convicção de 
que o medo de romper convenções 
realistas é o grande fantasma dos es
critores da geração que cresce com a 
T V , o cinema e a internet . 

— São mais medrosos do que eu 
na idade deles - constata. 

C o m Ribamar, Castello trafega 
pela confusão proposital entre da
dos só aparentemente biográficos (os 
personagens do l ivro , por exemplo, 
chamam-se José e Ribamar, como 
Castello e seu pai) e a mais desla
vada invenção. C o m isso, o escritor 
afirma buscar o real que apenas se 

entrevê na realidade. Na entrevista 
que segue, José Castello descreve a 
obsessão que o consome ao trabalhar 
a escrita de um l ivro (passou qua
tro anos e meio escrevendo-o), en
quanto destila sua mais ferina críti
ca contra o realismo literário. Para 
ele, af inal , real e realidade são duas 
dimensões muito diferentes, que ra
ramente se misturam. 

Ficou surpreso pelo Jabuti? 
Eu estava em Portugal, como jurado 
do prêmio Leya, quando cheguei ao 
hotel e havia um recado de um amigo 
avisando. Fiquei tão eufórico que não 
dormi naquela noite (risos). A d m i t o 
que tanto ganhar o Jabuti como estar 
entre os dez melhores do Portugal Te
lecom foi uma surpresa porque acho o 
meu livro muito estranho. Pelo grau 
de estranheza dele t inha muito receio 
se era um livro com o qual as pessoas 
conseguiriam sintonizar. 

Estranho como? 
Como o narrador se chama José, igual 
a mim, e o pai dele Ribamar, como meu 
pai se chamava, quem me conhece ten
de a ler o livro como um livro de me
mórias - o que ele não é, em definitivo. 
Ele é um romance, uma ficção. As pes
soas costumam achar que ficção é qual
quer coisa. Ficção não é qualquer coi
sa. Não é a terra do vale-tudo. No meu 
entender, a ficção é um deslocamento 
arbitrário, fantasioso, muito brusco, em 
relação à realidade. Pense nesta mesa à 
nossa frente, digamos que estamos acos
tumados a ver esta mesa sempre da ma
neira que a estamos vendo agora, desta 
perspectiva em que estamos sentados. 
A ficção realista, que não é o que faço 
mas respeito quem faz, seria equivalen
te a sentar diante desta mesa e fazer um 
retrato, uma fotografia dela. A mim essa 
questão não interessa. A meu ver, a fic
ção é você deslocar-se em relação a es
ta mesa, olhá-la de outro ângulo, subir 
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na cadeira, enfiar-se sob ela para assumir 
outra perspectiva. Sinto ser preciso fa
zer um deslocamento, reinventar a nos
sa maneira de nos relacionarmos com a 
realidade. Isso eu fiz de forma radical no 
Ribamar como nunca fiz em livro ne
nhum meu. Por isso, a mim mesmo até 
hoje o livro me parece estranho. 

Essa concepção de 
literatura define a forma 
que a escrita assume, não? 
Questiono muito a ideia do autor co
mo um homem que sabe o que faz. Os 
escritores cheios de si, que conseguem 
falar muito bem a respeito do que fize
ram, que trabalham com muitos planos 
organizados, olho meio com suspeita. 
O autor me parece ser antes aquele que 
não sabe o que faz. O autor trabalha 
muito mais apalpando no escuro. Ele é 
muito mais vítima de sua escrita. 

Você inventa à medida 
que escreve ou concebe a 
história toda previamente? 
Não tenho nada organizado antes. Meus 
livros surgem e de repente eles come
çam a ficar obsessivos para mim. Traba
lho com minhas obsessões. Prefiro sem
pre trabalhar com o que não sei do que 
com o que eu sei. É por isso que digo: 
acredito que a literatura é muito mais 
que um ofício, como a carpintaria; é um 
ato, uma travessia, que você faz de cor
po inteiro. Eu atravessei esse livro. Es
crevê-lo foi atravessar algumas obsessões 
e tentar registrá-las em palavras. É uma 
tentativa sempre fadada ao fracasso. O 
escritor está sempre muito mais próxi
mo do fracasso do que do acerto. Você 
nunca consegue pôr em palavras aqui
lo que está vivendo. A travessia é sem
pre muito maior do que aquilo que você 
consegue segurar em palavras. 

A veia jornalística de 
basear-se em fatos reais 
não imperou? 

Há sempre coisas biográficas, mas a 
maioria, muitas, foi de coisas inven
tadas. O que há de biográfico está ali, 
mas não registrado, como um jornalis
ta ou um biógrafo faria. 

Seu texto jornalístico, no 
entanto, não está próximo 
do seu texto ficcional. 
Cada livro é um percurso. Sou o escri
tor José Castello, mas cada vez que sen
to para escrever uma ficção, sou um au
tor diferente. O escritor é um cidadão de 
carne e osso, CPF, profissão, idade. Ca
da vez que o escritor se engaja em um 
projeto, ele se torna um autor diferente. 
E em cada ficção, ele assume um narra
dor diferente. Portanto, há o escritor, há 
o narrador, mas entre um e outro há o 
autor, que eu inventei ser, o que fiz de 
m i m para chegar àquele tipo de escrita. 
Já assumo outro tipo de escrita quando 
faço minhas colunas para jornal, que 
chamam de crítica literária, mas com 
todo respeito eu acho que não é... 

Por quê? 
Porque a minha formação não é a de 
crítico literário. Leio muito pouca teo
ria literária. Eu me comporto como al
guém que foi, digamos, à India e fez um 
relato. O que escrevo sobre livros é um 
relato sobre a viagem que fiz por meio de 
um dado livro. É tudo na primeira pes
soa e conto muitas vezes histórias pes
soais. Não digo se é bom ou ruim, isso 
é trabalho de crítico, o que não sou. Eu 
relato como atravessei aquele livro, dou 
um testemunho. Ainda assim, quando 
faço isso, estou em diálogo com um lei
tor que vai ler aquela coluna para saber 
sobre o que é aquele livro e se vale a pe
na lê-lo. No jornalismo cultural há um 
diálogo mais direto com o leitor. Já a es
crita literária é um pouco autista. 

Um livro, como você 
disse, parte de obsessões, 
ideias fixas, de sonhos... 
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Tanto que, quando estava escrevendo 
Ribamar, eu não conseguia pensar em 
outra coisa. Estava completamente to
mado. Tudo se relacionava ao meu livro, 
até quando era para eu constatar por f im 
que não tinha relação. Uma pessoa dizia 
alguma coisa perto de mim e eu pensan
do se aquela frase podia me ser útil para 
enfatizar uma característica de um dado 
personagem. Você me apresentava a al
guém e eu ficava imaginando se a pessoa 
tinha a cara de um outro personagem. É 
um processo autista, pois você fica auto-
centrado. Por isso não acredito na ficção 
realista, pois você faz sempre um deslo
camento, uma ruptura com a realidade 
para tentar chegar ao real. 

Que caminho a literatura 
brasileira tem tomado? 
O desse realismo? 
São coisas diferentes. A riqueza da l i 
teratura brasileira contemporânea está 
na impossibilidade de se dizer o que ela 
é. Ela é totalmente heterogênea. Cada 
autor segue um caminho e por isso ela 
é rica. Mas devo dizer uma coisa que 
contraria um pouco essa ideia que aca
bei de falar: infelizmente, a geração mais 
jovem, muito influenciada pela TV, pela 
internet, pelo cinema, está tendo uma 
recaída realista, diferente do realismo 
clássico, evidentemente. Ela tende a ter 
um fascínio pelo realismo que predomi
na quase como uma tendência. Há um 
"desespero" por acreditar na realidade. 
Quando um escritor faz isso em geral ele 
corta a própria liberdade de criação. Ex
ceções dessa nova geração, como Eliane 
Brum, de Uma Duas, são sempre antir-
realistas, falsamente confessionais. 

Como distingue real 
de realidade? 
É quando a singularidade fica de fora. 
O que é a realidade? É uma moldura 
com que se captura parte do real. O 
real é o que sobra. É tudo o que ficou 
de fora da moldura, e é sempre muito 

maior do que a realidade. A realidade 
é um conjunto de convenções. Quan
do dizemos "isso é realidade", "fulano 
é irrealista", estamos sempre tendo por 
referência aquilo que está dentro ou fo
ra de convenções. Se é uma moldura, o 
realismo é na verdade uma construção 
de imagens. A geração que vem do ci
nema, da internet, da TV anda acredi
tando demais na moldura. Acredita de
mais nas normas e convenções que es
tabelecem a realidade. O que não está 
na moldura predefinida não é realida
de. Isso, no fundo, a torna muito con
servadora. É uma turma muito medro
sa. Porque literatura tem muito de pisar 
fora das imagens que são, na verdade, 
convenções. Lidar com literatura é l i 
dar com o medo de fazer isso. 

Medo? 
V i v i uma coisa que ajuda a ilustrar isso. 
Entre os 20 e 25 anos eu escrevia muitos 
contos. Não publiquei nenhum, todos 
muito ruins. Nos anos 70 eu começava 
minha carreira em jornal em O Glo
bo. Consegui numa agenda do jornal o 
endereço da Clarice Lispector. Tomei 
coragem e mandei um conto pra ela, 
aquela coisa de escritor iniciante que
rendo a bênção do consagrado. Mandei 
e mandei também meu telefone. Passou 
um tempo e nada de Clarice ligar. Eu já 
estava conformado. Um dia toca o te
lefone e era ela. "José?". "É ele". "Cla
rice Lispector", com aquela ênfase no r 
que era típico dela. " L i seu conto e só 
tenho uma coisa a lhe dizer: você é um 
homem muito medroso e com medo 
ninguém escreve. Boa tarde", e bateu o 
telefone. Ouço essa frase como se fos
se ontem à noite. Foi a crítica literária 
mais importante da minha vida, pois 
ela tocou no centro do que, para mim, 
se tornou literatura: lutar contra o me
do que é sair dessa moldura, das con
venções que o jornalismo, o cinema, a 
internet, que tudo diz ser a realidade. É 
optar por uma posição autista. 

"Acredito que 
a literatura é 

muito mais que 
um ofício como 

a carpintaria; 
é u m ato, uma 
travessia, que 

você faz de 
corpo inteiro. 
Eu atravessei 

esse livro. 
Escrevê-lo 

foi atravessar 
algumas 

obsessões 
e tentar 

registrá-las em 
palavras" 
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Text Box
Fonte: Língua Portuguesa, São Paulo, ano 7, n. 74, p. 10-13, dez. 2011.




