
Raimundo de Menezes é o que melhor oferece uma visão global das 

atividades da academia fundada em 1922. 
(8) Cf. MENEZES, Djacir. Quem se lembra de Euclydes Cezar? O Povo, 

Fortaleza, 10 out. 1982, p. 4. 
C. Nery Cameb afirma, no artigo citado na nota 5 acima, que o ob· 
jetivo de Euclydes Cezar, ao fundar e manter a Academia Polimática, 
foi "restaurar a Padaria Espiritual" . No que se refere a outros nomes 
que pertenceram à referida agremiação, salienta C. Nery Camelo: 

Faziam parte da novel instituição as figuras de maior relevo nas 
letras ~arenses - Pápi Júnior, 1/defonso Albano, Irineu Filho, 
Wàlter Pompeu, Eduardo Mota, Tomás Pompeu, Moésio R.olim e, 
entre muitos outros, o próprio presidente do Estado, Dr. justinia· 
no de Serpa. Sob a presidência deste, realizou-se a sessão come· 
morativa da Fraternidade Universal, no dia 1.0 de janeiro de 
1923, q;e foi por demais concorrida. 

Como se nota, Jma plêiade de nomes verdadeiramente ilustres pertenceu 
à academia fur.dada e mantida por Euclydes Cezar. 

t9) Cf. BARREIRA, Dolor. História da literatura cearense. Fortaleza, Edito· 
ra do "Instituto do Ceará", 1948, v. 3, p. 210 e 222. 

Outra referência a esse fato se encontra em: 
GIRÃO, Raimundo. A Academia de 1894. Fortaleza, Academia Cearen· 

se de Letras, 1975, p. 23. 
(10) Os Florilégios bram publicados no jornal A Razão. O Dr. João R. Cesar 

já obteve cópia de boa parte deles. E de se esperar - não sendo possí
vel, pelo menos agora, recuperar os perfis biográficos restantes - que 
ele se apresse em publicar os de que já obteve cópia. 

(11) Creio que a serie de trabalhos aí referida seja a coletânea de artigos, 
intitulada Le l'rai chemin, que, durante algum tempo, esteve em meu 
poder e que, posteriormente, passei às mãos do Dr. Ivan César, o outro 
filho do escritor. 

(12) Cf. Almanaque do Ceará, 1948, p. 49. Devo esta indicação bibliográfica 
aos amigos Frmcisco de Assis Garcia e Celina Fontenele Garcia. 
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CONHECIMENTO E APRECIAÇÃO CRíTICA DE 
GRACILIANO RAMOS EM PORTUGAL 

Fernando Cristóvão 

O conhecimento e a apreciação crítica de~ obra de Graci
llrtno Ramos em Portugal tem a ver, antes de mais, com duas 
• ·111 rns questões conexas: a da difusão da literatura bra•sileira 
o 11 da tomada de conhecimento do romance nordestino de 30 
1111 lorra lusíada. Só em função delas se deve aquilaotar da im
pmltincia e lugar ocupado pelo autor de Vidas Secas, nesse 
ltiOHrno espaço cultural e literário. 

Resumindo a situação relativamente aQ primeiro aspecto, 
lnntbraremos que só se poderá pensar com objetividade na 
divulgação da literatura brasileira no outro lado do Atlântico, 
IHJHiü século, a partir de brasiliaonistas tão reputados como Ma-
111101 de Sousa Pinto, João de Barros e José Osório de Oliveira, 
pmn falar unicamente dos maiores, coadjuvados fraternalmen
ln por brasileiros como Oliveira Lima•. Referimos apenas os 
llllllores, porque, felizmente, o esforço de aumentar o conhe
cimento mútuo conta com um número cada vez maior de se-
llllclores destes pioneiros. 

E não é por acaso que os apelidamos de pioneiros, pois 
n excessiva familiaridade entre portugueses e bra•sileiros con
dtulu ao excessivo desleixo de se esquececr durante dema
nindo tempo a necessidade de intensificar e institucionalizar 
IH relações culturais e literárias entre os dois pa•íses irmãos. 

Na verdade, por mais encorajadoras que tenham sido as 
posições assumidas por Alexandre Herculano e Garrett (pese 
t•mbora a• alguma historiografia precipitada a injusta descon
llonça para com eles, relativamente ao âmbito espacio-tempo
rol da literatura portuguesa). o certo é que no início do sé
culo a posição não era brilhante: até os grandes autores bra-
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sileiros eram desconhecidos da maioria dos portugueses le
trados, e se consagravam entre eles valores irrelevantes no 
seu país de origem, em virtude de os circuitos publicrrarios 
de tertúlia, compadrio e deficiente informação pesa-rem dema
siado nas páginas literárias da época. 

Com razão se queixava Valentim de Magalhães, em Lisboa, 
em 1896: "Os livros brasileiros não são lidos em Portugal; o 
movimento literário transatlântico é compiBtamente desconhe
cido cá. Ao passo que lá se leu as mais insignificantes obras 
portuguesas e são familiares os nomes de todos os escrito
res portugueses, no país irmão desconhecem-se mesmo os 
mais importantes e os mais notáveis (escritores) ( ... ) . Os 
próprios homens de letras em Pottugal pouco conh'=lcem da 
literatura brasileira• depois de Gonçalves Dias, Casimira de 
Abreu e Alencar." (1) 

E o poeta português Carlos Queirós, escrevendo em 46 e 
referindo-se ao fina·l da década de 20 e princípios de 30 co
mentava: "Nesse tempo, entre nós, as figuras representativas 
do mundo literário brasileiro eram Catulo, Olavo Bilac e Coe
lho Neto ( ... ) Entretanto, Castro Alves e Machado de Assis, 
por exemplo, eram nomes que não representavam nem um 
estado, sequer uma cidade. Séo raros os tinham lido, raríssi
mos apreciado, e o grande público de então os ignorava-, con
tinua a ignorá-los". (2) 

Imperdoável, sobretudo, o esquecimento de Machado de 
Assis que escandalizou particularmente Augusto Frederico Sch
midt que em 49 assim resumia as suas impressões de visita 
a Portugal: "recolhi a impressão de que muitos entre os mais 
ilustres escritores de hoje nunca leram o nosso grande mes
tre." (3) 

Foi graças a escritores e críticos tão dedicados à divulga
cão literária como José Osório de Oliveira, (em inúmeros arti
gos, conferências, antologias, contatos), sem dúvida o maior 
e ma·is eficaz em Portugal, que o desconhecimento relativa
mente ao Brasil pôde ser ultrapassado. Esforço esse talvez 
não correspondido pelos brasileiros, como o demonstram os 
fatos e até mesmo as respostas à carta de despedida e desa
lento do notável brasilianista. 

Julgando-se não apoiado pelos escritores do Brasil, no 
que entendia ser uma autêntica cruzada, José Osório publicou 

(1) Valentim Magalhães, A Literatura Brasileira, Lisboa, A.M. Pereira, 1896, 
pp . 9-12 . 

(2) Carlos Queirós. Atlântico, nova série, n• 2. setembro de 1946. 
(3) Atântico, 3." série, n• I, 1949, citando o Corr<tto da Manhã, do Rio. 
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em 1940 em famoso artigo-carta Adeus à literatura Brasileira 
onde ai zia ir por termo a uma ativiaade ininterrupta de di
VUigaçao literana aesae 1926, aos valores brasileiros, em Por
tuge:u, por ta1m de apoio e estímulos. Desiludido interrogava: 
"curresponderão os brasileiros ao interesse que tenho por eles, 
ir•teressando-se igualmente, não digo por mim, mas pela lite
ratura portuguesa'! ( ... ) será este por tudo isso, o meu últi
mo artigo sobre a literatura brasileira, mas quero que esta
despedida seja ainda um ato de louvor". (4) 

A resposta de vários intelectuais brasileiros emitentes, 
ontre eles Mário de Andrade, se foi suficiente para tJUe José 
Osório tivesse algum conforto nessa despedida, não eliminou 
lS causas do mal-estar, pois ambas as partes têm justas quei

,;os e ajustadas culpas no desconhecimento recíproco. 
E já que me ocupo de Graciliano, acrescentarei, como 

l<lenda, a resposta do major Graça no ardgo Uma tentativa 
do explicação, da•tado de 3 de novembro de 1~40, no manuscri
lu autógrafo, que supomos ainda inédito, (5) desculpabilizando 
us seus colegas de ofício: "o Sr. José Osório de Oliveira tem 
WLÜO. Contudo várias pessoas ficaram magoadas com ele, 
lnlvez igua•lmente com razão. O que há neste caso é apenas 
11111 equívoco: Tanto nos diferençamos dos europeus que já 
ltom nos entendemos. Será bom tentarmos, embora tarde, uma 
c•xpllcoção deste negócio". E toda a explicação é feitz, em se
\lllldu de harmonia com a sua velha tese do fundo ca•eté pre-
unlo om todo o civilizado do Brasil, opinião expendida com 

IOnlu sinceridade como malícia. 
Mos não foram inúteis os esforços de José Osório e 

outros, pois graças ao ambiente por eles criado puderam resul
t ~ r c:oroodos de êxito os esforços oficiais luso-brasileiros de 
IIIHIItuelonalização dos estudos brasileiros nas universidades 
porlltiJIIOSas. Assim, pode considerar-se que o movimento tí
lllldo o Inseguro iniciado em 1923, e mais seguramente de 
111:111, c:om a criação dos estudos bra•sileiros na Faculdade de 
l.tHIItH do Lisboa ganhou novas forças, para se consolidar com 

C:tl111;11o desses mesmos estudos em 1957 na de Coimbra 
111 1 !172, na do Porto, tendo, deste modo, desaparecido os 

olull ,.u:ulos maiores ao conhecimento mútuo das duas litera
lunm . L>osde então não há lugar para lacunas ou equívocos de 

(~ 1 lm•' < l M~ rlo de Oliveira, "Adeus à Literatura Brasileira", in Diário de 
I l1l11•11, Li sboa, 16 de junho de 1940. 

1'\1 11 ~ IIIHtH k l l() radica-se no fato de no artigo que José Osório escreveu 
l'" '• l• ·tlmnwntc, em 24 de dezembro de 1940 (A Literatura Brasileira), 
1111.!• · 1 ttllll'nlovn as reações à sua tomada de posições. 
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sileiros eram cesconhecidos da maioria dos portugueses le
trados, e se ccnsagravam entre eles valores irrelevantes no 
seu país de origem, em virtude de os circuitos pubdcttarios 
de tertúlia, compadrio e deficiente informação pesa•rem dema
siado nas páginas literárias da época. 

Com razão se queixava Valentim de Magalhães, em Lisboa, 
em 1896: "Os livros brasileiros não são lidos em Portugal; o 
movimento literário tra•nsatlântico é complt!tamente desconhe
cido cá. Ao passo que lá se leu as mais insignificantes obras 
portuguesas e são familiares os nomes de todos os escrito
res portugueses, no país irmão desconhecem-se mesmo os 
mais importantes e os mais notáveis (escritores) ( ... ) . Os 
próprios homens de letras em Portugal pouco conlv~cem da 
literatura brasileira• depois de Gonçalves Dias, Casimira de 
Abreu e Alencar." (1) 

E o poeta português Carlos Queirós, escrevendo em 46 e 
referindo-se ao fina•l da década de 20 e princípios de 30 co
mentava: "Nesse tempo, entre nós, as figuras representativas 
do mundo literário brasileiro eram Catulo, Olavo Bilac e Coe
lho Neto ( .. . ) Entretanto, Castro Alves e Machado de Assis. 
por exemplo, eram nomes que não representavam nem um 
estado, sequer uma cidade. S6 raros os tinham lido, raríssi
mos apreciado, e o grande público de então os ignorava•, con
tinua a ignorá-los". (2) 

Imperdoável, sobretudo, o esquecimento de Machado de 
Assis que escandalizou particularmente Augusto Frederico Sch
midt que em 49 assim resumia as suas impressões de visita 
a Portugal: "recolhi a impressão de que muitos entre os mais 
ilustres escritores de hoje nunca leram o nosso grande mes
tre." (3) 

Foi graças a escritores e críticos tão dedicados à divulga
cão literária como José Osório de Oliveira, (em inúmeros arti
gos, conferênci:ls , antologias, contatos), sem dúvida o maior 
e ma•is eficaz em Portugal, que o desconhecimento relativa
mente ao Brasi l pôde ser ultrapassado. Esforço esse talvez 
não correspondido pelos brasileiros, como o demonstram os 
fatos e até mesmo as respostas à carta de despedida e desa
lento do notável brasilianista. 

Julgando-se não apoiado pelos escritores do Brasil, no 
que entendia ser uma autêntica cruzada, José Osório publicou 

(1) Valentim Magalhães, A Literatura Brasileira, Lisboa, A.M. Pereira, 1896, 
pp. 9-12. 

(2) Carlos Queiró;. Atlântico, nova série, no 2, setembro de 1946 . 
(3) Atântico, 3." 1érie, no I, 1949, citando o Corrato da Manhã, do Rio. 
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•'"' 1040 em famoso artigo-carta Adeus à literatura Brasileira 
cuulu ctlzia ir pôr termo a uma ativiaade ininterrupta de di
VlltiJU<;uo llterana aesae 1926, aos valores bras i loiros, em Por
lllll•''· por talta· de apoio e estímulos. Desiludido interrogava: 
' 1 tttrosponaerão os brasileiros ao interesse que tenho por eles, 
ltilorossando-se igualmente, não digo por mim, mas pela lite
ntlurn portuguesa"! ( ... ) será este por tudo isso, o meu últi
IIIO urtiga sobre a literatura brasileira, mas quero que esta 
clonpodida seja ainda um ato de louvor". (4) 

A resposta de vários intelectuais brasileiros emitentes, 
cllllro eles Mário de Andrade, se foi suficiente para LJUO José 
I l~;tlrlo tivesse algum conforto nessa despedida, não eliminou 
"' causas do mal-estar, pois ambas as partes têm justas quei-

tt~ e ajusta•das culpas no desconhecimento recíproco. 
E já que me ocupo de Graciliano, acrescentarei, como 

tdonda, a resposta do major Graça no artigo Uma tentativa 
do oxplicaçãu, da•tado de 3 de novembro de 1840, no manuscri
lo autógrafo, que supomos ainda inédito, (5) desculpabilizando 

seus colegas de ofício: "o Sr. José Osório de Oliveira tem 
,,,Lfío. Contudo várias pessoas ficaram magoadas com ele, 
lnlvoz igualmente com razão. O que há neste caso é apenas 
11111 equívoco: Tanto nos diferençamos dos europeus que já 
lllltn nos entendemos. Será bom tentarmos, embora tarde, uma 
uxplicação deste negócio". E toda a explicação é feite, em se
JIIIda de harmonia com a sua velha tese do fundo ca•eté pre
!,onte em todo o civilizado do Brasil, opinião expendida com 
l.mta sinceridade como malícia. 

Mas não foram inúteis os esforços de José Osório e 
outros, pois graças a•o ambiente por eles criado puderam resul
lnr coroados de êxito os esforços oficiais luso-brasileiros de 
lnslitucionalização dos estudos brasileiros nas universidades 
portuguesas. Assim, pode considerar-se que o movimento tí
tnldo e inseguro iniciado em 1923, e mais seguramente de 
1030, com a criação dos estudos bra•sileiros na Faculdade de 
I otras de Lisboa ganhou novas forças, para se consolidar com 
il criação desses mesmos estudos em 1957 na de Coimbra 
o em 1972, na do Porto, tendo, deste modo, desaparecido os 
obstácu los maiores aoo conhecimento mútuo das du<1s litera
turas. Desde então não há lugar para lacunas ou equívocos de 

(4) José Osório de Oliveira, "Adeus à Literatura Brasileira", in Diário de 
Lisboa, Lisboa, 16 de junho de 1940 . 

('i) A suposição radica-se no fato de no artigo que José Osório escreveu 
posteriormente, em 24 de dezembro de 1940 (A Literatura Brasileira), 
onde comentava as reações à sua tomada de posições . 
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maior, apesar das enormes dificuldades provocadas pela flu
tuante presença do livro brasileiro, dema•siado caro e irregu
lat· no mercado português. 

Quanto à tomada de conhecimento dos autores do ro
mance de 30, especialmente o nordestino, pode afirmar-se que 
ela foi, neste contexto, rápida e privilegiada, ainda· nos últi
mos anos da década de 30, atingindo o auge na década de 40 
e prolongando-se em anos posteriores. E por uma razão bem 
forte: a literatura portuguesa, tal como a brasileira, estava 
necessitada duma renovação, e não era suficiente o novo 
sangue presencista. Algo de mais autêntico se impunha, e 
esse impulso veio-lhe do romance nordestino pela via neo
realista que a partir da década de 40 abriu novos caminhos 
à ficção portuguesa. 

Cedo se aperceberam disso críticos tão atentos como 
João Gaspar Simões ou Luís Forjaz Trigueiros. Dizia este, de 
maneira bem explícita, em 1942, nas páginas da• revista luso
brasileira Atlântico comentando as obras dE· Alves Redol, Soei
ro Pereira Gomes e Manuel da Fonseca terem eles sido be
neficamente influenciados - Soeiro e Redol por J. Amado, 
Manuel da Fonseca por José Lins do Rego -, acrescentando: 
"Para nós os que começamos a escrever de há uma década 
para cá, os escritores brasileiros modernos são uma grande 
escola. Escola de verdade - a transbordar desse leito cauda
loso de mentira e de artificialismo que foi a literatura portu
guesa de ficção até há meia dúzia de anos. Escola de simplici
dade, de naturalidade - que o mesmo é, escola de vida•." (6) 

E outros testemunhos semelhantes poderíamos encontrar 
facilmente em autores e críticos da mesma forma. Antônio 
Quadros, por exemplo: "Como a tantos da minha geração, 
foram os livros de José Lins do Rego, de Érico Veríssimo. de 
Jorge Amado, de Graciliano Ramos que me abriram. os olhos 
parao a realidade cultural do Brasil. Era uma época em que a nove
lística portuguesa• se não tinha afirmado ainda com a pujança 
de hoje ( ... ) Era a língua portuguesa, ma::1 insuflada de uma 
outra alma, de uma outra visão, de uma outra experiéncia". (7) 

Aconteceu assim que pela primeira vez como fenômeno 
coletivo e objetivamente diagnosticado, a Literatura Brasileira 
passou a• influenciar a Literatura Portuguesa, tanto na poesia 
(Novo Cancioneiro), como no romance, ajudando-a a inflectir 
os seus rumos. Estava definitivamente vencida a situáção tra· 

(6) Luís Forjaz Trigueiros, Atlântico, n.o I, Primavera de 1942, p . 152 . 
(7) António Quadros, "O romance brasileiro actual", in O Romance Con· 

temporâneo, Lisboa, S.P.E., pp. 171-172 . 
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SCH-PERlOD 

dll:lonul de dependência e tinha-se inaugurado nova etapa de 
tllliiOIJO o permuta plena, não apenas ao nível tematico ou de· 
wtthtvo. Permuta que iria continuar, especialmente nas expe
rll.lncfus concretistas, e que esperamos não cesse rnais. 

f. neste contexto que se deve entender a presença de 
Urnclllono Ramos, a um tempo favorecida e prejudicada por 
tJio, no seu valor específico. Favorecida, porque mats rápida 
1 otnpla do que normalmente seria de esperar erri autor de 
tno poucas concessões no gosto do públicc com ele, e pouco 
t•tovt'lvol, nessa dimensão, se não figurasse no grupú nordes
tino . Prejudicada porque o grande impacto vai ser provocado 
pnr .Jorge Amado e José Lins do Rego dadas as características 
dflH S ilOS obré.s: mais lineares, mais tropicalistas (e o exotis-
11111 tropical sempre seduziu o português, com as conseqüên
t:lun do todos sabidas). obras mais espontâneas e menos tra
hulhndos. 

Olhando o conjunto das referências bibliográficas, apre
C'Ittc,:ftos críticas nos principais jornais e revistas, edição de 
1 l~ru s , pode desde já referir-se que Graciliano é sempre menos 
t:ltndo o divulgado, surge só na segunda ou terceira linha da 
ttovldndo, mas, paradoxalmente, quase desde o início se avan
l t•lll ~tos seus companheiros na recolha do~ louvores. Aconte
t,O ntc., que, com o rodar dos anos, o seu lugar se firma entre 
1!8 c:tlllcos, contrariamente aos da sua geraç.ão, alguns em pro
\ 11 nnn lvo apagamento. 

1\n primeiras informações sobre Gradliano, como sobre 
ous colegas de geração, chegaram ao público português 

lclus por divulgadores como Afonso de Castro Senda que 
fllllllnas de O Diabo, na rubrica• Panorama literário do Brasil, 

1 11 non1olhantes, davam conta das novidades literárias e afir· 
t•uu;no do personalidades do outro lado do Atlântico. 

1\BH itn, este divulgador que se declarava a·lheio à crítica 
l tl lllln(lllca e elaborada, e definia como realizando atividade 

clu " c:otnpree11são e divulgação sobre as leituras feitas "apre-
PillcHt no público desse "semanário de literatura e crítica", 

tl11 rtdo lnnoiro de 1938, os principais nomes do romance de 
UI tonutnlndo e apreciando minuciosamente cada uma das 

11lt11H, I n respeito de Graciliano, foi mais longe, tomou posi
t:nn c:ontrn outro divulgador Frederico Alves que no mesmo 
l11111nl no opresentar os principais ficcionistas brasilei ros, omi
ltt" tllltllOS que lhe pareciam importantes: Érico Veríssimo, 
c.t rwlllnno Ramos, Rachei de Queirós, José Américo de Al
tnnlcln 1\ Graciliano Ramos haveria de dedlcar uma longa crô-
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maior, apesar das enormes dificuldades provocadas pela flu
tuante presença do livro brasileiro, dema•siado caro e irregu
fat· no mercado português. 

Quanto à tomada de conhecimento dos autores do ro
mance de 30, especialmente o nordestino, pode afirmar-se que 
ela foi, neste contexto, rápida e privilegiada, ainda nos últi
mos anos da década de 30, atingindo o auge na década de 40 
e prolongando-se em anos posteriores. E por uma razão bem 
forte: a literatura portuguesa, tal como a brasileira, estava 
necessitada duma renovação, e não era suficiente o novo 
sangue presencista. Algo de mais autêntico se impunha, e 
esse impulso veio-lhe do romance nordestino pela via neo
realista que a partir da década de 40 abriu novos caminhos 
à ficção portuguesa. 

Cedo se aperceberam disso críticos tão atentos como 
João Gaspar Simões ou Luís Forjaz Trigueiros. Dizia este, de 
maneira bem explícita, em 1942, nas páginas da• revista luso
brasileira Atlântico comentando as obras dE· Alves Redol, Soei
ro Pereira Gomes e Manuel da Fonseca terem eles sido be
neficamente influenciados - Soeiro e Redol por J. Amado, 
Manuel da Fonseca por José Lins do Rego -, acrescentando: 
"Para nós os que começamos a escrever de há uma década 
para cá, os escritores brasileiros modernos são uma grande 
escola. Escola de verdade - a transbordar desse leito cauda
loso de mentira e de artificialismo que foi a literatura portu
guesa de ficção até há meia dúzia de anos. Escola de simplici
dade, de naturalidade - que o mesmo é, escola de vida•." (6) 

E outros testemunhos semelhantes poderíamos encontrar 
facilmente em autores e críticos da mesma forma. Antônio 
Quadros, por exemplo: "Como a tantos da minha geração, 
foram os livros de José Lins do Rego, de Érico Veríssimo. de 
Jorge Amado, de Graciliano Ramos que me abriram. os olhos 
parao a realidade cultural do Brasil. Era uma época em que a nove
lística portuguesa• se não tinha afirmado ainda com a pujança 
de hoje ( ... ) Era a língua portuguesa, maa insuflada de uma 
outra alma, de uma outra visão, de uma outra• experiéncia". (7) 

Aconteceu assim que pela primeira vez como fenômeno 
coletivo e objetivamente diagnosticado, a Literatura Brasileira 
passou a• influenciar a Literatura Portuguesa, tanto na poesia 
(Novo Cancioneiro], como no romance, ajudando-a a inflectir 
os seus rumos. Estava definitivamente vencida a situ&ção tra-

(6) Luís Forjaz Trigueiros, Atlântico, n.0 I, Primavera de 1942, p . 152. 
(7) António Quadros, "O romance brasileiro actual", in O Romance Con

temporâneo, Lisboa, S.P.E., pp. 171-172. 
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SCH-PERIODICOS 

dlcional de dependência e tinha-se inaugurado nova etapa de 
cllotogo e permuta plena, não apenas ao nível tematico ou de
c.ora uvo. Permuta que iria continuar, especialmente nas expe
tlüncias concretistas, e que esperamos não cesse mais. 

É neste contexto que se deve entender a presença de 
<~raciliano Ramos, a um tempo favorecida e prejudicada por 
ole, no seu valor específico. Favorecida, porque mats rápida 
o ampla do que normalmente seria de esperar eni autor de 
lo~o poucas concessões no gosto do público com ele, e pouco 
provável, nessa dimensão, se não figurasse no grupú nordes
tmo. Prejudicada porque o grande impacto vai ser provocado 
por Jorge Amado e José Lins do Rego dadas as características 
dns suas obr&•s: mais lineares, mais tropicalistas (e o exotis-
1110 tropical sempre seduziu o português, com as conseqüên
cias do todos sabidas), obras mais espontâneas e menos tra
balhadas. 

Olhando o conjunto das referências bibliográficas, apre
ciações críticas nos principais jornais e revistas, edição de 
c bras , pode desde já referir-se que Graciliano é sempre menos 
ciLada e divulgado, surge só na segunda ou terceira linha da 
novidade, mas, paradoxalmente, quase desde o início se avan
lr4ja aos seus companheiros na• recolha dos louvores. Aconte
c:o até que, com o rodar dos anos, o seu lugar se firma entre 
os críticos, contrariamente aos da sua geraç.ão, alguns em pro
nrcssivo apagamento. 

As primeiras informações sobre Gradliano, como sobre 
I'!> seus colegas de geração, chegaram ao público português 
trnzidas por divulgadores como Afonso de Castro Senda que 
nos páginas de O Diabo, na rubrica• Panorama literário do Brasil, 
cu semelhantes, davam conta das novidades literárias e afir· 
mação de personalidades do outro lado do Atlântico. 

Assim, este divulgador que se declarava a·lheio à crítica 
•;lstemática e elaborada, e definia como realizando atividade 
de "compree11são e divulgação sobre as leituras feitas "apre
~ J ontou ao público desse "semanário de literatura e crítica", 
desde janeiro de 1938, os principais nomes do romance de 
30 resumindo e apreciando minuciosamente cada uma das 
obras. E a respeito de Graciliano, foi mais longe, tomou posi
çõo contra outro divulgador Frederico Alves que no mesmo 
jornal a•o apresentar os principais ficcionistas brasileiros, omi
tira nomes que lhe pareciam importantes: Érico Veríssimo, 
Uraciliano Ramos, Rachei de Queirós, José América de Al
meida. A Graciliano Ramos haveria de dedicar uma longa crô-
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nica• especial, em junho do mesmo ano, comentando cada 
uma das suas obras de ficção. (8) 

Nesse ano de 1938 merece especial relevo um artigo de 
Agripino Grieco na revista Ocidente, que então iniciava em 
Ljsboa a sua publicação. Nela o prestigiado crítico apresenta
va e comentava os quatro romances de Graciliano chamando 
a atenção dos leitores parao o seu alto mérito, e estabelecen
do padrões de apreciação adentro da literatura do Brasil, no
meadamente desmarcando-o do pitoresco de José Lins, apro
ximando-o da atmosfera• psicológica de Machado de Assis e 
enaltecendo a sua forma de utilizar a técnica do monólogo 
interior. 

No ano seguinte, é a História Breve da Literatura Brasileira 
publicada por José Osório de Oliveira em Lisboa, que aponta o 
mérito do romancista ao evidenciar o contributo para a "con
quista definitiva de um caráter nacional", insistindo em que 
"aos romancistas compete a missão de revelar o Brasil aos 
brasileiros. Preocupa•ção, aliás, insistente no crítico luso, en
carecendo os elementos de autenticidade brasílica nas obras 
e autores estudados, e em perfeita continuidade das opiniões 
de Herculano, Garrett ou Mendes Leal, declaradamente favorá
veis à autonomia literária do Brasil. 

A década de 40 que entretanto cheoava, ia ser para o 
conjunto dos autores de 30 o tempo da sua revelação e do 
início do contato, ainda tímido, com os leitores poriugueses, 
para lá do círculo restrito dos críticos e 0studiosos. 

Assim, o primeiro autor editado foi Érico Veríssimo. Olhai 
os lírios do Campo saiu em 1946 na Livros do Brasil. e nessa 
mesma década outras 8 edições de obras diversas do mesmo 
autor viram a luz da publicidade e uma popularidade sempre 
renovada. Então as visitas do portalegrense a Portuga·l eram 
verdadeiros acontecimentos sociais e, de certo modo, popula
res. Seguiram-se Jubiabá de Jorge Amado, em 1948, e Eurídice 
de José Lins do Rêgo em 1949. A primeira edição d~ Gracilia
no Ramos só apareceria em 1957, com S. Bernardo. E desde 
então não mais cessaram as edições junto ao público portu
guês. Na década de 50: uma de Graciliano, 8 de José Lins, 20 
de Érico Veríssimo. (9) Na década de 60: 19 de Jorge Amado, 5 
ele Graciliaono, 2 de José Lins do Rego (note-se o nítido recuo), 
20 de Érico Veríssimo. Na década de 70: 33 de Jorge Amado, 

(8) Afonso de Castro Senda, O Diabo, Lisboa, 6 de junho de 1938 . 
(9) Dado que várias das editoras em questão muitas vezes omitem as datas 

de edição nas suas obras, a presente estatí&tica foi elaborada a partir 
das datas de registro de depósito legal na Biblioteca Nacional de Lisboa. 
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2 de Graciliano, 2 de José Lins e 37 de Érico. Em números 
absolutos e por ordem descrescente, 86 de Érico (o autor bra
sileiro mais lido em Portugal), 54 de Jorge Amado, 16 de José 
Lins, 8 de Graciliano. 

Para completa•r a estatística acrescentaremos ainda con
trastarem estes sucessos editoriais com o quase decconheci
mento pelo grande público de outros autores de 30. R~chel de 
Queirós não conheceu até ao fim de 70 nenhuma edição por
tuguesa, A Bagaceira de José América de Almeida apena•s teve 
uma edição em 1958. Octávio de Farias sáo viu editado Mundos 
Mortos, em 1961, Marques Rebelo A Estrela Sobe, em 1968, 
11ada se publicando de Amando Fontes, Lúcio Cardoso ou 
Cornélio Pena, o que significa• desconhecimento por J..larte do 
loltor comum (e de muitos críticos). dado que o livro brasi
lolro é de difícil e dispendiosa aquisição em Portugal. 

No que toca a Graciliano, acrescentaremos ainda terem 
Ido publicados vários dos capítulos de Infância e Insônia . 

como contos, de 1942 a• 1944, pela rev1sta Atlântico, que 
tombém divulgou ficção de Rachei de Queirós, Octavio de Fa
ria, Érico Veríssimo, Marques Rebelo e outros . Ali ás, a década 
do 40 foi o período áureo e entusiasta do intercâmbio luso-bra-

llolro, mercê sobretudo da ação dinâmica e esclarecida de 
José Os6rio de Oliveira e dos serviços oficiais dependentes 
ljO Antônio Ferro. 

Voltando às opiniões e apreciações críticas de a-utores e 
obras em revistas da especialidade, é de revelar também , dado 
n público qualificado que o recebeu, o depoimento do brasi
lfllro Almir de Andrade, obtido e apresentado por Castro So
romenho na revista Seara Nova em 1940 Ao referir-se aos 
"novos rumos da literatura brasileira" Graciliano. Rachei e 
Jnroe Amado são apontados como dos meihores do romance 
do Brasil. O largo painel tra•çado por Almir de Andraàe, muito 

m função de dados sociais, permite avaliar das correntes de 
1•ncfo condicionantes da vida brasileira e da sua expressão 

lltorórla. 
Mas, nesta• década, sem dúvida a posi~ão crít ica mais 

lmnortante e uma das mais prestigiantes adentro do espaço 
luRinda foi a tomada por João Gaspar Simões, em 1942. num 
•nAnlo de natureza globa·lizante: "Machado de Assis e o pro
IJinrno do romance brasileiro", que no respei tante ao roman-

11. portanto, susceptível de ser aperfeiçoada quanto ao número de edi
çúcs c precisão das datas . No entanto, pode aceitar-se como substan
rlnlmcnte certa até porque foi aferida pelo processamento das várias 

rlcs c cotejo das datas de edição . 
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cista de Alagoas se pode considerar justificação ou comple
mento duma análise dos seus romances rec::liza·da pelo mesmo 
crítico em setembro de 1938. (10) Gaspar Simões qu~ durante 
largo tempo pontificou na crítica portuguesa até ser apeado, 
com alguma ingratidão, pelas nova•s gerações, fez uma apre
ciação dos romancistas nordestinos, nomeadamente de Gra
ciliano, segundo pressupostos teóricos demasiado radicais que 
c levaram a não os va•lorizar convenientemente. Otto Maria 
Carpeaux diria ser esse estudo, a respeito de Graciliano, "in
compreensivo". Na verdade assim o podemos entender se o 
recebermos na acepção abs.oluta, mas mui1.o elogioso, apesa•r 
áe tudo, se lhe descontarmos os pressupostos relativizantes. 

Para Gaspar Simões, só dois caminhos se abrem aos ro
mancistas: ou serem líricos ou é?,nalíticos. Os líricos não con
seguem alcandorar-se ao que chama "visão refletida e dra
mática", de distanciamento da realidade caracteriza•da pela ob
jetividade criadora, força dramática, penetração psicológica, 
veemência humana•, perdendo-se antes no descritivo, dando 
principalmente o lado emotivo do caráter, servindo-se áo herói 
só como pretexto para exteriorizar a sua sensibilidade: "Para 
o gênero lírico, os valores reais não fazem parte de uma hie· 
rarquia objetiva e universal: fundam-se em reações indivi
duais, só aquilo que o homem quer que eles sejam. Daqui o 
não haver apenas uma justiça e uma moral para os povos de 
gênero lírico, mas tantas justiças e tanta•s morais quantos os 
indivíduos chamados a falar em nome da rnoral e da justiça. 
O individualismo extremo de toda a nossa vida• social e po
lítica vem daqui". (11) 

Os analíticos, ao contrário, são capazes de dar conta, não 
eó da humanidade nacional, ma•s também da humamdade uni· 
versa!, constroem personagens objetivas e impessoais, expri· 
mindo sentimentos e conflitos a que todos os leitores são 
sensíveis: "Não há dúvida: o que constitui a pedra de toque 
do temperamento do romancista é uma espécie de impessoa· 
lização pessoal, passe o paradoxo, ou sej&, uma espécie de 
talento histriônico graças ao qual um autor pode encarar com 
verdadeira profundeza sentimentos que não possui, ou aue, 
pelo menos, não tem uma imaginação completa e viva. Eis o 
oue se exige dum escritor, o poder de usar da ima•ginação 
independentemente de qualquer momenHh10-a adaptação emo
cional ao estado imaginativo requerido". (12) 

(10) "A obra de Graciliano Ramos", in Crítica I, Porto. Latina. 1942. 
(11) Cadernos de um Romancista, Lisboa, Francisco hanco. 1942 p . 240. 
(12) Cadernos de um Romancista, Lisboa, Francisco Franco, 1942, p . 245. 
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Como é fácil constatar, a "incompreensão" de Gaspar Si
mões vem-lhe da estreiteza• do padrão de medida, fruto aliás 
dos critérios psicologistas da época e dos seus mitos. Nem a 
dicotomia mírico-analítico é aceitável como dijuntiva válida 
para a compreensão do real, nem da balança judicativa o prato 
da análise pesa sempre para o lado da verdade, nem é legí
tima a identificação do autor com o narrador. Aliás, desde há 
muito que a situação está esclarecida, desde que Aristóteles 
falou do fingimento poético capaz de transmutar a "mentira" 
literária em testemunho mais verdadeiro que o document'l das 
a•nálises históricas ou outras. E já que falamos de Graciliano, 
lembre-se, a propósito, o seu testemunho de romancista que 
apesar de tão eticamente em não usar o fingimento literário 
sem antes o ter passado pela prova de fogo da• experiência vivi
da, foi ao ponto de defender nas Memórias do Cárcere a 
maior adequação da verossimilhança ficcional que da verdade 
histórica para exprimir a verdarle: "essas coisas, verdadeiras, 
podem não ser verossímeis". (13) 

E ta•lvez pudéssemos acrescentar que esse escrúpulo éti
co, feito hábito capaz de corrigir os derramamentos líricos, foi 
certamente em Graciliano o progresso e pedra de toque da 
objetividade. Assim o entendeu José Fernandes Fafe que aoon
ta o romancista brasileiro como modelo pRra• os neo-realistas 
portugueses lembrando-lhes que não basta conhecerem as rea
lidades sociais, superficialmente~ mas se imnunh~· com o ro
mancista brasileiro como viver uma• experiência. (14) 

A incompreensão de Gaspar Simões fê-lo esquecer que, 
para o conhecimento dos problemas do Homem, através do 
romance, nem a única via é a da análise (e toda a• gent<=! co
nhece os eauívocos a que outra escola ávida de objetividade 
e impessoalidade, ditas científicas - a na<turalista - cnndu~ 
ziu ( ... ). nem, em · certas épocas, ela é a mais adeauada. 
Convém notar ainda aue o · psirofngismd estava a• passar. · e 
que um dos méritos dos nordestinos brasileiros e neo-realis~ 
tas portuÇlueses foi precisamente o de inaugurarem uma nova 
maneira de encarar o real. ultran::~sando o osicofnqismf) pre
sencista•. Com os novos romanr.istas um novo entendimento 
da r.onciir.ão humana foi possível, alfim rle nova e mais eficaz 
solidariedade entre literatura e sociedade. 

(13) Gmciliano Ramos, Memórias do Cárcere, 5.• edição, S. Paulo, Martins, 
1965. p. 10 . 

(14) José Fernandes Fafe, "A propósito e a despropósito do último livro de 
Graciliano Ramos" in Vértice, abril de 1955. · 
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mões vem-lhe da estreiteza• do padrão de medida, fruto aliás 
dos critérios psicologistas da época e dos seus mitos. Nem a 
dicotomia mírico-analítico é aceitável como dijuntiva válida 
para a compreensão do real, nem da balança judicativa o prato 
da análise pesa sempre para o lado da verdade, nem é legí
tima a identificação do a-utor com o narrador. Aliás, desde há 
muito que a situação está esclarecida, desde que Aristóteles 
falou do fingimento poético capaz de transmutar a "mentira" 
literária em testemunho mais verdadeiro que o document'1 das 
a•nálises históricas ou outras. E já que falamos de Graciliano, 
lembre-se, a propósito, o seu testemunho de romancista que 
apesar de tão eticamente em não usar o f:ngimento literário 
sem antes o ter passado pela prova de fogo da• experiência vivi
da, foi ao ponto de defender nas Memórias do Cárcere a 
maior adequação da verossimilhança ficcional que da verdade 
histórica para exprimir a verdarle: "essas coisas, verdadeiras, 
podem não ser verossímeis". (13) 

E ta•lvez pudéssemos acrescentar que esse escrúpulo éti
co, feito hábito capaz de corrigir os derramamentos líricos, foi 
certamente em Graciliano o progresso e pedra de toque da 
objetividade. Assim o entendeu José Fernandes Fafe que aoon
ta o romancista brasileiro como modelo p1wa- os neo-realistas 
portugueses lembrando-lhes que não basta conhecerem as rea
lidades sociais, superficialmente~ mas se imnunh~· com o ro
mancista brasileiro como viver uma• experiência. (14) 

A incompreensão de Gaspar Simões fê-lo esquecer que, 
para o conhecimento dos problemas do Homem, através do 
romance, nem a única via é a da análise (e toda a• gent~ co
nhece os eauívocos a que outra escola ávida de objetividade 
e impessoalidade, ditas científicas - a na-turalista - cnndu~ 
ziu ( ... ), nem, em certas épocas. ela é a mais adeauada. 
Convém notar ainda aue o · psirolngismci estava a• passar. · e 
que um dos méritos dos nordestinos brasileiros e neó-realis~ 
tas portuqueses foi precisamente o de inaugurarem uma nova 
maneira de encarar o real. ultran::~sando o osicolnqism" pre
sencista•. Com os novos romancistas um novo entendimento 
da conrlicão humana foi possível, alfim rle nova e mais eficaz 
solidariedade entre literatura e sociedade. 

(13) Grl'lci!iano Ramos, Memórias do Cárcere, 5.• edição, S. Paulo, Martins, 
1965, p. 10. 

(14) José Fernandes Fafe, "A propósito e a despropósito do último livro de 
Graciliano Ramos" in Vértice, abril de 1955. 

Rev. de Letras, Fortaleza, 12 (1/2) - jan./dez. 1987 :203 



A verdade ficcional de Graciliano, brotando espontânea~ 
mente da sua pena, apesar de castigada no estilo implacável, 
limpo de quaisquer gorduras retóricas, cedo o fez sobressa•ir 
dentre os demais escritores de 30 como autor autenticamente 
Lrasileiro e autenticamente universal. E isso porque dotado 
cas qualidades que Machado de Assis considerava como de
finidoras do autêntico escritor brasileiro: "certo sentimento 
que o torne homem do seu tempo e do seu país ainda quando 
trate de a-ssuntos remotos no tempo e no espaço." (15) 

Autenticamente do seu país o viu Forja·z Trigueiros ao 
enquadrar a obra do romancista numa concepção superior de 
regionalismo, bem diferente da idéia pobre de casticismo li
terário. Por isso chamou a atenção para o papel importante 
desempenhado no psicológico e no social pelas regiões cultu
rais. E em função dessa unidade dinâmica do regionalismo va
lorizou a obra do romancista a:lagoano, ao mesmo tempo que 
a integrou num conjunto maior, de significação homogênea, 
a que também pertencem os romances de José Lins dn RP.qo, 
Rachei de Queirós, Jorge Amado. Octávio Faria, Érico V<>ríssi
mo e as novelas de Maraues Rebelo e Ciro dos Anjo5. Regio
na-lismo universalista melhor se diria, para obviar aos eauí
vocos condenados por Adolfo Casais Monteiro auando enalte
ceu a significação universal do autor de Vidas s~c"Js. Na ver
dade, Casais Monteiro repetidamente pôs em evidência n va·lor 
de Graciliano para além dos estreitos critérios regionalistas 
de casticismo e solidariedade local. E numa expressão feliz 
que deu título a• um artigo de jornal, "Graciliano sem Nordes
tA", chamou a atenção para o aue havia nele de univ~rsal: 
"Graciliano Ramos não depende do Nordeste. eis o aue afirmo 
( ... ) Em Graciliano, o Nordeste não é o Centro do Mundo; o 
centro do mundo é a infinita miséri::j rlos hnmP.ns. E nóc; s~n
timos o Nordeste aotravés desta miséria, como através da par
ticular miséria dos seus hP.r6is sentimos a dos homens de 
qualquer parte da Terra". (16) 

A esta faceta de universalidade foi também particularmen
te sensível o crítico Amândio César que, sem d<>ixar de cha .. 
mar a• atenção para o individualismo dessA homo pro se 
cuja obra fortemente una recebia da persvnalidade . fort"l do 
seu autor, o melhor da sua• coesão, afirma estar ela acima de 
gêneros de correntes: "sem ser romance de costumes, sem 

(15) Machano de Assis, "Instituto de Nacionalidade", in Crítica Literária. 
Rio, VV .M . Jackson, 1955. 

(16) Adolfo Casais Monteiro, "Graciliano Ramos sem Nordeste", in Diário 
de Li.sboa, 23 de abril de 1959. 
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er romance de tipos, sem ser romance intencionalmente so
cial, conseguiu ultrapassar ba·rreiras e fazer apenas romance 
quo acontecia na terra seca do Nordeste, podia suceder em 
qualquer outra parte que ainda era verda:ieiro e verdadeira
monte humano." (17) 

Mas, talvez onde a crítica portuguesa não universitária 
foi mais abundante e incisive,• foi na análise do psiquismo 
tnnto do autor de Angústia como das personagens uas suas 
bros, quer de ficção quer biográficas. 

JíÍ Castro Senda logo nas primeiras apresenta•ções do ro
mancista falava na "afirmação autista do esquizóide do seu 
tipo", o por essa via se processa•ram muitas apreciações crí
\lona. O pessimismo trágico de Graciliano foi uma d-essas ca-

otnrfsticas mais assinaladas. Dele disse Antônio Quadros: 
" nunca se ê:.bandona a um arrebatamento lírico ( .. . ) é o mais 
tr"ulco e o menos ép!co, o mais pessimista e o mais angus
hulo dos que pertencem ao mesmo movimento ( ... ) As suas 

hhttc,rlns têm um clima bastante obsidiante e desesperado." (18) 
L Monuel Anselmo: "Direi mesmo que personagem central 

todos os seus romances é a angústia dialética de Gracilia
nn nulllOS, provocada pela própria experiência ( ... ) Todos são 
U1f11rcos de Graciliano ( ... ) Não há optimismo nem alegria, 
1n111mo Intelectual ( ... ) Tudo é trágico, enfermo, infeliz como 

próprio paisagem seca e dramática que conheceu em Buique. 
Nln(llu\rn ó feliz porque Graciliano não acredita na felicida

" ( 111) 
rrtto tombém a faceta que mais impressionou os críticos 
vlolr.• Brotéria, especialmente João Mendes e João Maia 

u• ntnnlos aos valores éticos e sobrenaturais da pessoa, 
IQnlllcnrlnm esse pessimismo em termos de imolacabilidade, 
llllrnçno o vazio de transcendência clamando pelos seus con

ln• 11nl o encararem particularmente o problema do herói, 
ntl-hnróls, tipo e modelo de homem: "de modo qeral ( ... ) 

hnldn1 dlnnte duma implacabilidade. A imolacabilidade da 
uns lols (viria a dar no mesmo se disséssemos a im

llld! flldudo do romancista que tem tal l'onceoção da exis
nl,. l n o nranhamento do homem tímido, desajeitado". (20) 

"() hnrl'll de dentes cerrados e num abandono de deses
vnl Hlllc:nndo este mar de lama• de paixões cegas des-. 

I A111A11ill" (\t~n e·, Utaratura pelo Caminho, Braga, 4 Ventos. 1958, p. 126. 
I AHh~nl" t lnudros, O Romance Contemporâneo, pp. 87-183. 
I Mnnllt' l 1\n,l•lmo, família Literária Luso-Brasileira, Rio, J. O ., 1943, 

'

.,. 2~ 1 .'.'.' 
11 . 11ft! i l\1rnd1·'· llrotéria, Lisboa, julho de 1965. 
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A verdade ficcional de Graciliano, brotando espontânea~ 
n•ente da sua pena, apesar de castigada no estilo implacável, 
limpo de quaisquer gorduras retóricas, cedo o fez sobressa•ir 
dentre os demais escritores de 30 como autor autenticamente 
Lrasileiro e autenticamente universal. E isso porque dotado 
cas qualidades que Machado de Assis considera•va como de
finidoras do autêntico escritor brasileiro: "certo sentimento 
que o torne homem do seu tempo e do seu país ainda quando 
trate de a•ssuntos remotos no tempo e no espaço." (15) 

Autenticamente do seu país o viu Forj:::·z Trigueiros ao 
enquadrar a obra do romancista numa concepção superior de 
regionalismo, bem diferente da idéia pobre de casticismo li
terário. Por isso chamou a atenção para o papel importante 
desempenhado no psicológico e no social pelas regiões cultu
rais. E em função dessa unidade dinâmica do regionalismo va
lorizou a obra do romancista a:lagoano, ao mesmo tempo que 
a integrou num conjunto maior, de significação homogênea, 
a que também pertencem os romances de José Lins dn RP.qo, 
Rachei de Queirós, Jorge Amado. Octávio Faria, Érico V<>ríssi
mo e as novelas de Maraues Rebelo e Ciro dos Anjo5. Regio
naolismo universalista melhor se diria, para obviar aos eauí
vocos condenados por Adolfo Casais Monteiro auando enalte
ceu a significação universal do autor de Vidas Snc!ls. Na ver
dade, Casais Monteiro repetidamente pôs em evidência n va·lor 
de Graciliano para além dos estreitos critérios regionalistas 
de casticismo e solidariedade local. E numa expressão feliz 
que deu título a• um artigo de jornal, "Graciliano sem Nordes
tP.", chamou a atenção para o aue havia nele de univ~rsal: 
"Graciliano Ramos não depende do Nordeste. eis o aue afirmo 
( ... ) Em Graciliano, o Nordeste não é o Centro do Mundo; o 
centro do mundo é a infinita miséri~ rlos hnmP.ns. E nóc; S"!n
timos o Nordeste aotravés desta miséria, como através da par
ticular miséria dos seus hP.r6is sentimos a dos homens de 
qualquer parte da Terra". (16) 

A esta faceta de universalidade foi também particularmen
te sensível o crítico Amândio César que, sem d<>ixar de cha~ 
mar a• atencão para o individualismo dessA homo pro se 
cuja obra fortemente una recebia da persvnalidade . fort"l do 
seu autor, o melhor da sua• coesão, afirma estar ela acima de 
gêneros de correntes: "sem ser romance de costumes, sem 

(15) Machaclo de Assis, "Instituto de Nacionalidade", in Crítica Literária, 
Rio, VV M. Jackson, 1955. 

(16) Adolfo Casais Monteiro, "Graciliano Ramos sem Nordeste", in Diário 
de Li.sboa, 23 de abril de 1959. 
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ar romance de tipos, sem ser romance intencionalmente so
cial, conseguiu ultrapassar beneiras e fazer apenas romance 
quo acontecia na terra seca do Nordeste, podia suceder em 
qualquer outra parte que ainda era verda. ieiro e verdadeira
monte humano." (17) 

Mas, talvez onde a crítica portuguesa não universitária 
foi mais abundante e incisiva• foi na análise do psiquismo 
tnnto do autor de Angústia como das personagens úas suas 
bras, quer de ficção quer biográficas. 

Jtí Castro Senda logo nas primeiras apresenta•ções do ro
munelsta falava na "afirmação autista do esquizóide do seu 
tipo", o por essa via se processa•ram muitas apreciações crí
tlons. O pessimismo trágico de Graciliano foi uma dessas ca-

otnrfsticas mais assinaladas. Dele disse Antônio Quadros: 
I11111Gil se ê:.bandona a um arrebatamento lírico ( ... ) é o mais 

tr~ulco e o menos épjco, o mais pessimista e o mais angus
hulo dos que pertencem ao mesmo movimento ( ... ) As suas 

hllttcirlns têm um clima bastante obsidiante e desesperado." (18) 
L Manuel Anselmo: "Direi mesmo que personagem central 

todos os seus romances é a angústia dialética de Gracilia
nu flmnos, provocada pela própria experiência ( ... ) Todos são 
tl1fnreos de Graciliano ( . . . ) Não há optimismo nem alegria, 
tneuunn Intelectual ( ... ) Tudo é trágico, enfermo, infeliz como 

próprln paisagem seca e dremática que conheceu em Buique. 
NIIIUI'''Ill ó feliz porque Graciliano não acredita na felicida

' (111) 
rf!t(l também a faceta que mais impressionou os críticos 
vlutn• Brotéria, especialmente João Mendes e João Maia 

11• ntnntos aos valores éticos e sobrenaturais da pessoa, 
IQnlllf:nrlnm esse pessimismo em termos de imolacabilidade, 
llllrnt;nn o vazio de transcendência clamando pelos seus con

loll Onl o encararem particularmente o problema do herói, 
1 ,_.n tl -hnróls, tipo e modelo de homem: "de modo qeral ( ... ) 

hnhln1 cllnnte duma implacabilidade. A imolacabilidade da 
11ns leis (viria a dar no mesmo se disséssemos a lm

Mhillcludo do romancista que tem tal eonceoção da exis
ul" I n o nrnnhamento do homem tímido, desajeitado". (20) 

"( l horl'll de dentes cerrados e num abandono de deses
vnl Hlllc:nndo este mar de lama• de paixões cegas des-

• 
I AIIIAI•t ll" l\1 ~n r. Utaratura pelo Caminho, Braga, 4 Ventos. 1958, p. 126. 
I At• tt'i nl11 I l11ndros, O Romance Contemporâneo, pp . 87-183. 
I M111111t'l 1\ " ~l· ilno, Família Literária Luso-Brasileira, Rio, J. O ., 1943, 

\
,,, J.'l .'.'.' 

11 ''"" 1\llndl'N, llrotéria, Lisboa, julho de 1965. 
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controladas, e vai abrindo a alma vazia, nem melhor nem pior 
que as topadas no caminho ( . .. ) angústia de vômito, estertor 
de condenado". (21) 

"Todas estas vidas são secas porque lhes falta um amor, 
o atrativo de um ideal transcendente". (22) 

Aliás, foi esta imagem ácida e pessimista de Graciliano 
que se fixou na opinião pública portuguesa até porque conso
lidada pela entrevista ao Diário de Lisboa concedida em 1952, 
por ocasião da sua passagem pela capital portuguesa, pouco 
tempo antes da sua morte. Declarou a•o repó-rter não estar opti
mista em relação à Literatura Brasileira do tempo: "os que fi
zeram alguma coisa calaram-se depois, e esse silêncio é uma 
cobardia ( . .. ) não há novos valores no romance brasileiro de
pois do surto do romance nordestino de 1932 e 1935 ( ... ) 
Talvez seja o pessimismo ca minha ida-de, talvez seja a opi
nião de um selvagem, mas é a minha ooin1ão ( ... ) Qual poe
sia? ( ... ) Para mim eu não entendo essa coísa que os mo
dernos chamam poesia, e é melhor nã() fa·larmos nela ( ... ) 
Posso lá entender os poetas de hoje."(23) · -

A apreciação crítica de Graciliano Ramos, como aliás da 
Literatura Brasileira em Portugal sofreu. toJavia . uma inflexão 
de rumo com a consolidação e desenvolvimento dos estudos 
brasileiros nas universidades portuguesas , a partir de então, 
por critérios e análises mais sistemáticas e metódicas que a•s 
do tradicional jornalismo literário. 

Ambos os caminhos, como é óbvio, têm a su::~• legitimidade 
e seu âmbito de validade, sendo apenas de lamentar a• incom
preensão mútua e que, no tocante à crítica jornalística, ela se 
revela contra as preocupações de sistemat:za•ção e método da 
crítica universitária, menos judicativa e mais analítica, mais 
cultural e estética que de empenhamento :.mcia.J. lncumoreen
são essa, ou mesmo hostilidade que afinal visa demasiado a 
proteger a arbitrariedade de certas tomarias de oosição im
pressionistas, com acusações gratuitas de formalismo estéril 
de gráficos e modelos, reducionismo de estatística!> etc., e 
freqüentemente acompanhada• da exaltação excessiva do ine
fável da obra de arte de que nenhuma anál!se é capaz de dar 
suficiente conta. 

Essa crítica universitária, um tanto alérqica• às luzes da 
ribalta literária, há já alguns anos se vem debruçando pacien
temente sobre a literatura brasileira, e esperamos que, espe-

(21) João Maia, Brotéria, Lisboa, julho de 1953. 
(22) João Maia, Brotéria, Lisboa, novembro de 1965. 
(?3) Diário de Lisboa, Lisboa, 24 de abril de 1952. 

206 
Rev. de Letras, Fortaleza, 12 (1/2) - jan./dez. 1987 

clalmente a partir de agora com a institucionalização das pós
graduações, possa multiplica·r os seus frutos pelo alargamento 
uo número, ainda restrito, dos especialistas em Literatura Bra
ttllelra. 

Foi com esse tipo de preocupações críticas e metodológi
as diferentes que demos o nosso contributo para um m~ior 
onhecimento de Graciliano. 

Em obra publicada no início de 1975, lamentavelmente mu
tllnda pelo editor numa primeira edição e &ó aceitável, ainda 
que o revelia, um pouco mais tarde, procw·amos pôr em evi
~1\ncla os valores humanos essenciais, e os estéticos, do 
nrnlor escritor nordestino de 30. 

Andou a nossa análise à volta de dois pólos julgados fun
é1nmontais o da concepção que o romancista fazia da vida, e o 
clflo coerência interna da sua linguagem e estilo. E nela con
c•lufmos, quanto ao primeiro aspecto, pela prevalência das 
rnncu:upações essenciais da condição humana sobre as sociais, 

lndn que solidárias com elas, por serem da ordem do Ser. e 
18 oxplfcitas e abrangentes em Graciliano, que as segundas, 

tuPI mais voltadas para o modo de existir. 
Our.nto à forma da expressão literária, concluimos pela exis

l~nc:ln modeladora do que Roman Jakobson Ghamou "P.stiln MP.

tnnlmlc:o", onde a linguagem e os concomito'ltes efeitos estilís
tloon llnhom mais a ver com as operações de combinação e in
tnurnr:no om contexto de que as opera•ções de seleção e subs-
tltult;Oo. r que assim, melhor do que em qualquer outra tenria, 

t*' IHHIRfvol entender, coerentemente, tanto o processo criador 
1.- C1rnclllnno na estruturação duma obra sempre resultante da 
nmhhmlórla de núcleos - contos prévios -, como, ao pró~ 

11rlo nlvol do estilo e da organização frase. assinalar os seus 
lti!Pflllnnlos como igualmente resultantes das operações pos

llhulnn polo mesmo eixo de: linguagem. 
Dn rt tn breve resenha seletiva da• críti~a e conhecimento· 

~rtuuuuflos de Graciliano, algumas condusões se podem 
IrA r . 

Prlmolrnmente, que a crítica lusa, estando mais livre de 
nnn do pessoas e lugar. mais fa•cilmente pode aoontar os 

lho r ntl o nfio ter hesitacões na seoaraç5o do triqo e joio 
1 "' '" " r \.rnciliano foi loqo indicado como o melhor, ape

dl1 llllliHlS favorecido editorialmente. 
A"'"' disso, a crítica portuguesa, a•té por estar distante, 

llfll'fl ll• ·n llHliiiO, das circunstâncias externas que envolvem a 
'"" lll111'1'trln hrnslleira, interessa-se preferentemente oor valo

IIH11n onpoclflcamente literários, va·lorizando mais o uni-
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controladas, e vai abrindo a alma vazia, nem melhor nem pior 
que as topadas no caminho ( ... ) angústia de vômito, estertor 
de condenado". (21) 

"Todas estas vidas são secas porque lhes falta um amor, 
o atrativo de um ideal transcendente". (22) 

Aliás, foi esta imagem ácida e pessimista de Graciliano 
que se fixou na opinião pública portuguesa até porque conso
lidada pela entrevista ao Diário de Lisboa concedida em 1952, 
por ocasião da sua passagem pela capital portuguesa, pouco 
tempo antes da sua morte. Declarou a•o rep6:-ter não estar opti
mista em relação à Literatura Brasileira do tempo: "os que fi
zeram alguma coisa calaram-se depois, e esse silêncio é uma 
cobardia ( ... ) não há novos valores no romance brasileiro de
pois do surto do romance nordestino de 1932 e 1935 ( ... ) 
Talvez seja o pessimismo ca minha ida·de, talvez seja a opi
nião de um selvagem, mas é a minha ooinião ( ... ) Qual poe
sia? ( ... ) Para mim eu não entendo essa coisa que os mo
dernos chamam poesia, e é melhor nãn fa.larmos nela ( ... ) 
Posso lá entender os poetas de hoje."(23) · -

A apreciação crítica de Graciliano Ramos, como aliás da 
Litera•tura Brasileira em Portugal sofreu. tot.lavia. uma inflexão 
de rumo com a consolidação e desenvolvimento dos estudos 
brasileiros nas universidades portuguesas, a partir de então, 
por critérios e análises mais sistemáticas e metódicas que a•s 
do tradicional jornalismo literário. 

Ambos os caminhos, como é óbvio, têm a su~· legitimidade 
e seu âmbito de validade, sendo apenas de lamentar a• incom
preensão mútua e que, no tocante à crítica jornalística, ela se 
revela contra as preocupações de sistemat:za·ção e método da 
crítica universitária, menos judicativa e mais analítica, mais 
cultural e estética que de empenhamento 3ociat lncomoreen
são essa, ou mesmo hostilidade que afinal visa demasiado a 
proteger a arbitrariedade de certas tomarlas de oosição im
pressionistas, com acusações gratuitas de formalismo estéril 
de gráficos e modelos, reducionismo de estatísticas etc., e 
freqüentemente acompanhada• da exaltação excessiva do ine
fável da obra de arte de que nenhuma anál!se é capaz de dar 
suficiente conta. 

Essa crítica universitária, um tanto alérqica• às luzes da 
ribalta literária, há já alguns anos se vem debruçando pacien
temente sobre a literatura brasileira, e esperamos que, espe-

(21) João Maia, Brotéria, Lisboa, julho de 1953. 
(22) João Maia, Brotéria, Lisboa, novembro de 1965. 
(23) Diário de Lisboa, Lisboa, 24 de abril de 1952. 
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lulrnonto a partir de agora com a institucionalização das pós
ruduuçóos, possa multiplica·r os seus frutos pelo alargamento 
o número, ainda restrito, dos especialistas em Literatura Bra-

llllelra. 

Foi com esse tipo de preocupações críticas e metodológi
dlferentes que demos o nosso contributo para um m~ior 

nhoclmento de Graciliano. 

Em obra publicada no início de 1975, lamentavelmente mu
llldn polo editor numa primeira edição e &ó aceitável, ainda 
UI 11 revelia, um pouco mais tarde, procuramos pôr em evi

nc:ln os valores humanos essenciais, e os estéticos, do 
11lor escritor nordestino de 30. 

Andou a nossa análise à volta de dois pólos julgados fun
mnntnls o da concepção que o romancista fazia da vida, e o 

.lt c:ourfmcia interna da sua linguagem e estilo. E nela con-
lulmoA, quanto ao primeiro aspecto, pela prevalência das 

01:11pnções essenciais da condição humana sobre as sociais, 
lndn quo solidárias com elas, por serem da ordem do Ser. e 

11 nxplfcltas e abrangentes em Graciliano, que as segundas, 
rnnls voltadas para o modo de existir. 

)un-nto à forma da expressão literária, concluimos pela exis
nln mndoladora do que Roman Jakobson ..::hamou "P.stiln rnP.

fmll:o", onde a linguagem e os concomitorttes efeitos estilís
llnhnm mais a ver com as operações de combinação e in-

ono om contexto de que as operações de seleção e subs
ltulc;fto . r que assim, melhor do que em qualquer outra tenria, 

JIOIHtlvol entender, coerentemente, tanto o processo criador 
c:lllnno na estruturação duma obra sempre resultante da 

hlnn.fórln de núcleos - contos prévios -, como, ao pró~
ln nlvnl do estilo e da organização frase. assinalar os seus 
nlllfltrnntos como igualmente resultantes das operações pos-
l•chu• pulo mesmo eixo de; linguagem. 

tlnNtn breve resenha seletiva da• críth:::a e conhecimento· 
tuuun""" de Graciliano, algumas condusões se podem 

lrnmonte, que a crítica lusa, estando mais livre de 
dn f')Ossoas e lugar. mais fadlmente pode aoontar os 
u ruío ter hesitacões na seoaração do triqo e joio 
r Grnciliano foi loqo indicado como o melhor, ape

tht lllf!IHlS favorecido editorialmente. 
Al~m dls~o. a crítica portuguesa, a•té por estar distante, 

••"••r"fll ·niiHlntO, das circunstâncias externas que envolvem a 
111m 1\rln hrnsileira, interessa-se preferentemente oor valo-

1111'1" nnpoclflcamente literários, valorizando mais o uni-
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versal que o regional, atentando mais no homem perene e va
lorizando o questionamento metafísico da condição 1-Jumana. 
Para isso contribui, também, a• tradição humanística européia 
nunca renegada, antes, de contínuo, enriquecida. 

No tocante a Graciliano, duas predileções diferentes e 
complementares se manifeJtaram logo desde o início: os cria~
dores literários-romancistas e poetas neo-realistas: foram mais 
sensíveis à faceta social do romancista; os críticos e ensaís
tas, sem perderem de vista essa perspectiva, puseram em evi
dência sobretudo o posicionamento face ao drama humano en
tendido em termos tão largos como os que vão da análise dos 
estados psicológicos às postulações metafísicas e à aceita
ção ou recusa do tra•nscendente. A preferência dos primeiros 
foi para o Nordeste de Graciliano, a dos segundos, para um 
"Graciliano sem Nordeste". 

Ainda uma última conclusão: a do notável desfazamento 
entre a a•tividade editorial e a divulgação dos autênticos va
lores. Evita-se muita coisa• inútil ou suoérf!ua e omite-se ou 
atrasa-se a revelação de obras importantes, apesar clns nro
nunciamentos críticos entretanto manifestados. Por influência 
dos fatores políticos? Não é fácil concluir oela afirmativ~. nois 
se compararmos as obras editadas e omitidas em Portugal, não 
faz muito sentido, apesar da atuação perniciosa da censura 
oficial. Por inoperância e débil influência da crítica? Por desa
tenção das instituições culturais vocacionais para a atividade 
editorial e incapazes de corrigir, como lhas competia, estas 
assimetrias culturais? Por calculismo comercial pouco P-sr.la
recido das editoras que não têm sabido explorar o público 
universitário e culto em geral? Quem souber que responda. 
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EM GOA, A ENCRUZILHADA DA LíNGUA 

João Alves das Neves 

Têm sido tão escassas as informações, nos últimos anos, 
bre a permanência do idioma português em Goa, Da+mão e 

lu que vale a pena destacar dois testemunhos recentes: o 
livro da professora e ensaísta Graciete Nogueira Batalha•, 
lnouu c Cultura Portuguesas em Goa - Estado Atual (Edi

tl dn pelos Serviços de Educação e Cultura de Macaou, em 
Hlll:l), o a comunicação da professora Maria Julieta Gomes da 

' " '" e Andrade ao Encontro "Portugueses no Mundo - Uma 
ulturn a Preservar", que se realizou em março passado, na 
lcludo do Porto. 

A professora Maria Julieta vive em Pangim (Goa) e, por 
l,.lo, o seu depoimento se reveste da maior atualidade e es
ontnnoldade: "Por um espaço de 15 a 16 anos a língua portu
" "'"' foi um tanto esquecida mas, ultimamente, tem-se nota
o urn certo interesse em aprender o português até entre os 

nft(l onuHos, especialmente aqueles que se dedicam aos traba
lhm• do Investigação e necessitam consultar livros em portu

" E ficamos sabendo que atualmente existem, em Goa, 
nssociações interessadas nos estudos sobre o idioma 

ru:lodade de Língua Portuguesa, Centro de Cultura lndo-
nrtuuuosn, Associação de Estudos e Amizade com os Povos e 

munldndes de Língua Portuguesa, Academia de língua Por
htyunfln · - , atra•vés das quais vêm sendo promovidos encontros 
ulturni B, como foi o caso do 3.0 Seminário Internacional da His

ln Indo-portuguesa•, entre 28 e 31 de janeiro deste ano. 
Outro confortadora notícia foi a de que continuam a ser 

jUihlh:M'IInR no terra goesa dois jornais em português: o diário 
IINmltlo (fundado em 22 de janeiro de 1900) e o semanário 

"" (lon, que começou a ser editado em março deste ano 
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