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MÍDIA

Em torno da literatura jornalística
Salão Nacional do
Jornalista Escritor,
realizado neste fim de
semana em São Paulo,
passa a ser anual. Por
Tom Cardoso, para o
Valor, de São Paulo

ACERVO FAMÍLIA RICARDO RAMOS

Graciliano com o filho Ricardo: o velho Graça será lembrado pelos 80 anos de “C a et é s ” no evento que conta com participação de neto

O
espaço para a grande repor-
tagem vem diminuindo em
muitos veículos de comuni-
cação — o que talvez expli-

que a migração de jornalistas para a
literatura. O Salão Nacional do Jorna-
lista Escritor, que nasceu no ano pas-
sado para discutir a fusão, por prazer
e necessidade, entre os dois gêneros
— literatura e jornalismo — fez tanto
sucesso que a União Brasileira de Es-
critores, organizadora do encontro
bienal, decidiu torná-lo anual. São
esperadas cerca de 15 mil pessoas (a
entrada é gratuita) na edição deste
ano, que começa nesta sexta-feira e
vai até domingo, no Memorial da
America Latina (rua Auro Soares de
Moura Andrade, 664, Barra Funda). O
homenageado será o jornalista e es-
critor Graciliano Ramos — pelos 80
anos de lançamento de seu primeiro
romance — “Caetés” — e pelos 120
anos de seu nascimento, completa-
dos no ano passado.

O tema central dos debates será o
“l i v r o - r e p o r t a g e m”, o que, para o cu-
rador do evento, o jornalista — e es-
critor — Audálio Dantas, não signifi-
ca que outros temas também não se-
jam abordados. Dantas deseja que o
encontro caminhe na contramão da
maioria dos eventos de literatura, em
que, segundo o curador, há um certo
engessamento da pauta de debates e
um distanciamento entre os pales-
trantes e o público. “Quando se fala
em encontro literário, existe sempre
essa coisa meio pomposa, principal-
mente em relação à figura do escri-
tor, apresentado como um sujeito
cheio de mistérios, que nem sempre

pode compartilhar os seus segredos
com a plateia”, afirma Dantas. “O que
a gente quer aqui é promover uma
intensa troca de ideias, tanto que
abro sempre 40 minutos apenas para
perguntas do público.”

Serão 11 encontros, cada um com
dois convidados e um entrevistador. O
primeiro, programado para esta sex-
ta-feira, a partir das 14 horas, reunirá
os jornalistas Juca Kfouri e Heródoto
Barbeiro, entrevistados pelo sociólogo
e professor da USP Laurindo Lalo Leal
Filho. No sábado, entre outros encon-

tros, debatem os escritores Fernando
Morais (biógrafo de Paulo Coelho e
Assis Chateaubriand) e Ricardo Ramos
Filho (um dos grandes nomes da lite-
ratura infantojuvenil), mediados pela
jornalista Regina Echeverria.

Uma das mesas mais esperadas é a
que vai abrir a programação de do-
mingo. A partir das 11 horas, os edito-
res Luiz Fernando Emediato (Geração
Editorial) e Carlos Andreazza (Editora
Record) conversam, entrevistados pe-
lo escritor Claudiney Ferreira, sobre o
atual mercado editorial brasileiro e

sobre a lei que impede a publicação
de biografias não autorizadas. A Re-
cord lançou recentemente a biografia
não autorizada do ex-ministro José
Dirceu (“Dirceu, a Biografia”). Já a Ge-
ração acaba de colocar nas livrarias
um polêmico livro sobre a trajetória
de Fernando Henrique Cardoso (“O
Príncipe da Privataria”), escrito pelo
jornalista Palmério Dória.

h t t p : / /www. u b e . o rg . b r

Leia mais sobre Graciliano à pág. 35 �
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OUTROS ESCRITOS

G ra c i l i a n o
na escola
O autor de “Vidas Secas”,
entre outras obras
clássicas brasileiras,
sofreu ao aprender a
língua e a literatura, como
conta em “Infância”.
Por Antonio Carlos
Secchin, para o Valor

E
m “I n f â n c i a” (1945), Gracilia-
no Ramos conta que sua desco-
berta da literatura se deu pelo
pior dos caminhos: o das histo-

rietas edificantes que reinavam, incon-
testes, nos manuais escolares, ainda por
cima vazadas em torneios de lingua-
gem completamente alheios à sua vi-
vência de menino alagoano.

Numa dessas histórias, o persona-
gem indagava: “Passarinho, queres tu
brincar comigo?” Como se não bas-
tassem a presença incômoda da se-
gunda pessoa do singular e a antepo-
sição do verbo ao pronome pessoal,
Graciliano ainda aprendeu que o pas-
sarinho recusava a brincadeira por-
que tinha algo mais sério a fazer — o
próprio ninho: “Ave sabida e imodes-
ta, que se confessava trabalhadora em
excesso e orientava o pequeno vaga-
bundo no caminho do dever”.

Em outra passagem do livro esco-
lar, soava imperativa a advertência:
“Fala pouco e bem — ter-te-ão por al-
g u é m”. Não sem ironia, poderíamos
dizer que, amante da concisão, nosso
escritor, posteriormente, aproveita-
ria de bom grado a primeira metade
do conselho. A segunda, porém,
foi-lhe traumática, a ponto de ele ha-
ver tentado, inutilmente, descobrir
quem seria o tal “Te r t e ã o”. A literatu-
ra, quando não a serviço do bons cos-
tumes, vigorava como repositório
normativo da linguagem clássica:
“Aos sete anos, no interior do Nordes-
te, ignorante da minha língua, fui

compelido a adivinhar, em língua es-
tranha, as filhas do Mondego, as ar-
mas e os barões assinalados”.

No capítulo “Samuel Smiles”, Graci-
liano narra as agruras por que passava,
em decorrência de ignorar como deve-
ria pronunciar o sobrenome do escritor
britânico, até que um professor, afinal,
lhe ensina o modo correto. Em sequên-
cia, relata desentendimento com dois
vendedores no armazém paterno:
“Achava-me remoendo um jornal em
voz alta. De repente o meu conhecido
avultou no papel. Temperei a goela e ex-
clamei: Samuel Smailes. Um dos caixei-
ros censurou-me a ignorância e corri-
giu: Samuel Símiles. Outro caixeiro he-
sitou entre Símiles e Similes. Mas Sa-
muel Smiles impunha-se facilmente.
Era Smailes porque a voz do professor
me chegava clara”.

Vê-se, portanto, que a verdade, no
caso, não se fundamenta no teor argu-
mentativo, mas decorre simplesmen-
te da aceitação inquestionável do dis-
curso da autoridade (o professor). As-
sim, a noção do que é “c e r t o” não se
demonstra por si, mas atrela-se indis-
soluvelmente ao poder (ou desprestí-
gio) do ponto de emissão do juízo. A
frase carrega sempre a marca de seu
lugar de enunciação — que pode
chancelá-la ou condená-la antes mes-
mo de ser proferida; quanto (não) va-
le a fala de Fabiano, de “Vidas Secas”

(1938)? Fontes “autorizadas” do ver-
bo cuidam de blindar-se contra qual-
quer apropriação “i n d é b i t a” por parte
de usuários “não qualificados”. Não
basta o domínio da palavra; é necessá-
rio que tal domínio seja avalizado pe-
lo poder autolegitimador que o cons-
tituiu: é no certificado de origem que
a palavra se impõe como valor de ver-
dade. Nesse sentido, é exemplar o ca-
pítulo inicial do romance “S. Bernar-
d o” (1934): o protagonista Paulo Ho-
nório, ciente de que, pela ascendência
humilde, desguarnece sua prosa de
validação institucional, tenta obtê-la
por meio da elaboração de uma nar-
rativa a várias vozes, em parceria com
representantes do bem-dizer beletrís-
tico e ornamental: um padre (a forne-
cer o recheio erudito das citações lati-
nas), um gramático ortodoxo (a zelar
pela pureza do idioma) e um literato,
afeito às galas de linguagem.

Na escola primária, Graciliano não
descobriu apenas o alfabeto. Vivenciou
o aprendizado do sofrimento, da arbi-
trariedade, da intolerância. No capítu-
lo “Um cinturão”, rememora: “As mi-
nhas primeiras relações com a justiça
foram dolorosas e deixaram-me funda
impressão./.../ Batiam-me porque po-
diam bater-me, e isto era natural”. Em
outros momentos, observa: “Não há
prisão pior do que uma escola do inte-
rior ”; “Eu vivia numa cadeia pequena,

como papagaio amarrado na gaiola”. À
sua maneira, “I n f â n c i a” não deixa de
esboçar uma versão mirim das “Memó -
rias do Cárcere”, com a duvidosa vanta-
gem de que a cela escolar funcionava
em regime semiaberto: o menino era
livre para retornar ao domicílio, onde
cordas, fivelas e cintos já aguardavam
impacientes o retorno do réu.

Para além dos registros de episó-
dios da infância, muitos deles pun-
gentes, a obra é sutilmente metalin-
guística. Contém, disseminadas ao
longo do enredo, reiteradas reflexões
acerca da força do verbo, em especial
no que tange à literatura, que tanto
pode abrir-se em direção à liberdade,
quanto coonestar o terreno da re-
pressão. Ora as letras serviam para
coibir o imaginário infantil, através
de sufocante moralismo e de anacrô-
nicas prescrições gramaticais, ora
abriam zonas de escape para a luz de
um outro mundo, descoberto fora da
escola, território dos romances de fo-
lhetim e de capa e espada, oásis da
imaginação desabrida no puro pra-
zer da aventura. Escreveu Graciliano:
“Na escuridão percebi o valor enor-
me das palavras”. Palavra, cela som-
bria e passaporte para o sol.

Antonio Carlos Secchin é poeta,
ensaísta e membro da Academia
Brasileira de Letras �

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Eu & fim de semana, São Paulo, ano 14, n. 669, p. 31 e 35, 6, 7 e 8 set. 2013.




