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RESUMO 

 

O presente estudo propõe O Ateneu (1888) de Raul d‟Ávila Pompéia dentre as obras mais 

significativas no panorama da Literatura Brasileira, segundo a perspectiva de materialidade 

verbal do gênero romanesco sob o signo de uma nostalgia da forma que, por sua vez, 

remonta à poesia da origem arcaica da fábula. A par de ampla releitura da bibliografia 

pertinente, envereda-se aqui pela “crônica de saudades” do narrador Sérgio em busca de 

mostrá-la, primeiro, como alegoria da linguagem poética atualizada na técnica do romance; 

segundo, como metalinguagem radical que ainda problematiza vários aspectos da moderna 

prosa de ficção. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Teoria da Literatura. Literatura Brasileira. “O Ateneu”, de Raul 

Pompéia. Prosa poética. Crítica e interpretação. Ensaio.  

 

 

ABSTRACT 

 

The actual study proposes Raul d‟Ávila Pompéia‟s O Ateneu (1888) among the most 

significant works in Brazilian Literature panorama, according to the perspective of verbal 

materiality of the Romanesque genre under a form nostalgia sign that, in its turn, ascends 

to the archaic origin poetry of fable. Along with large rereading of pertinent bibliography, 

it is gone here toward narrator Sergio‟s “crônica de saudades” on pursuit of showing it, 

firstly, as poetic language allegory updated in the novel technique; secondly, as radical 

metalanguage that still renders problematic several aspects of modern fictional prose. 

  

KEY WORDS: Literary Theory. Brazilian Literature. Raul Pompéia‟s “O Ateneu”. Poetic 

Prose. Criticism and interpretation. Essay.  
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INTRODUÇÃO 

 

No amplo e controverso panorama cultural do século XIX, a Gazeta de Notícias do 

Rio de Janeiro lançou em série um dos romances mais complexos da Literatura Brasileira. 

Uma obra que entre nós poderia, antes mesmo de Guimarães Rosa, repetir o aforismo 

joyceano de romance que “acabaria” com outros romances, ou melhor, que problematiza 

em si a própria técnica da ficção moderna: O Ateneu, de Raul d‟Ávila Pompéia.  

Trazendo o subtítulo “crônica de saudades”, o romance de Raul Pompéia descreve 

em princípio as reminiscências de um narrador em primeira pessoa, o garoto Sérgio, no 

qual a crítica literária por muito tempo viu, e quiçá inda veja, os simples reflexos 

autobiográficos de Pompéia – embora desde o lançamento já se apontasse sua natureza 

estritamente ficcional: “Não há no livro propriamente personagens reais”, diz uma nota do 

referido jornal, “copiados in totum de um modelo único; mas não há fatos inventados, nem 

cenários de fantasia. Tomando traços daqui e dali, o autor harmonizou-os com grande 

talento, de modo a fazer viver os seus personagens” (apud PONTES, 1935: 190).    

A mesma nota assinala num gesto de vanguarda e lucidez crítica, muito rara nos 

juízos imediatos à publicação de um livro, outra perspectiva de leitura d‟O Ateneu aqui 

muito valiosa: “Por vezes, um sopro de poesia anima o livro; logo depois os traços de uma 

erudição solidamente adquirida revelam o conhecimento que tem o escritor dos modernos 

processos e o critério com que os aplica”. E mais: “Por sobre tudo isto, grandes belezas de 

estilo, severo escrúpulo na forma, que constitui a um tempo a honestidade e a elegância da 

obra d‟arte [...]” (idem, ibidem). Tal perspectiva, grosso modo insinuada por alguns dos 

leitores de Raul Pompéia, poucas vezes foi objeto de um estudo mais acurado (como o 

exemplo quase solitário da antologia de ensaios organizada por Leyla Perrone-Moisés, em 

1988) que veja no “sopro de poesia” dessa forma “elegante” e “escrupulosa” a 

particularidade sine qua non da fluência de uma abordagem que toque de maneira sensível 

a matéria artística do poema em prosa/ romance poético de Raul Pompéia.  

Na ousada tentativa de fazê-lo, por meio deste ensaio algo diletante, por vezes 

propositadamente repetitivo e paródico, outras tantas labiríntico, seguem por assim dizer 

uns passos que circulam dentro da “crônica de saudades” de Sérgio, em busca do que 

chamamos uma nostalgia da forma – uma forma impregnada nos alicerces tanto do prédio, 

como objeto alegórico, quanto do livro, como materialidade verbal/ imagética. A expressão 
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vem de Araripe Júnior, um dos primeiros leitores d‟O Ateneu, que se debruçou em longas 

páginas no estudo dos aspectos “psicológico” e “estético” do texto e do autor. Araripe, não 

obstante pioneiro dessa leitura de primazia essencialmente estilística, é o que mais se 

aproxima dos recentes leitores d‟O Ateneu com os quais se corresponde o presente 

trabalho, com o objetivo aqui pertinente de tomá-lo como objeto da linguagem literária por 

excelência, isto é, no ângulo exclusivo de obra de ficção (perspectiva essa, diga-se de 

passagem, também vislumbrada por Sílvio Romero, outro dos primeiros críticos sensíveis 

às qualidades artísticas de Raul Pompéia).  

Qualquer estudo mais complexo de uma obra literária, que busque atualizá-la a par 

de novas críticas e teorias, revisita inevitavelmente os passos de outros leitores. Assim, faz-

se aqui necessário desde logo revisitar a fortuna crítica d‟O Ateneu, uma das mais 

problemáticas na Literatura Brasileira. Desde sua publicação, rotularam – lembremos os 

estudos recentes de Marciano Lopes e Silva (2001) – O Ateneu como em sendo: naturalista 

(José Veríssimo, Mário de Andrade, Flávio Loureiro Chaves, João Alexandre Barbosa...), 

pelas nuances de sexualidade e teorias então em voga, no século XIX, sobre os instintos 

humanos como matéria de observação/ descrição pelo método científico; realista (Alfredo 

Bosi, Massaud Moisés e Roberto Schwarz...), observando as críticas sociais e políticas do 

Segundo Reinado e, em particular, do regime de internato; impressionista (Andrade 

Muricy, Sônia Brayner, Xavier Placer, Agripino Grieco, Afrânio Coutinho, José Guilherme 

Merquior, José Alcides Ribeiro...) e simbolista (Maria Luiza Ramos, Lêdo Ivo, José 

Aderaldo Castello), seja em virtude do apuro estilístico de Raul Pompéia, à moda da 

écriture artiste dos Goncourt, ou pela tradução do mundo sensível por meio dos sentidos, 

materializando-o em sons, cores e formas no discurso verbal/ imagético, assim como as 

influências do contexto decadentista da época, de tradição francesa, sob o signo 

baudelairiano de uma prosa poética... 

Eis como Machado de Assis, em crônica de 29 de dezembro de 1895, se expressa a 

respeito do estilo poético de Raul Pompéia e, em particular, d‟O Ateneu: “Raul era todo 

letras, todo poesia, todo Goncourts. Estes dois irmãos famosos tinham qualidades que se 

ajustavam aos talentos literários e psicológicos de nosso jovem patrício, que os adorava. 

Aquele livro era um eco do colégio, um feixe de reminiscências, que ele soubera evocar e 

traduzir na língua que lhe era familiar, tão vibrante e colorida, língua em que compôs os 

numerosos escritos da impressa diária, nos quais o estilo respondia aos pensamentos”. Essa 
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nota machadiana é endossada por Mário de Andrade (1972), que vê no tom rebuscado e na 

multiplicidade “tão vibrante e colorida” de metáforas d‟O Ateneu os traços do “último dos 

barrocos entre nós” – juízo muito adequado, quando lembramos que os impressionistas/ 

decadentistas foram os primeiros modernos a revisitar o barroco histórico, lançando sobre 

ele novas considerações críticas.  

Entre a opinião de Machado e a de Mário abre-se um primeiro dilema d‟O Ateneu, 

qual seja, como texto que evoca e/ ou traduz uma reminiscência noutra coisa que já não é o 

objeto mnemônico original de Raul Pompéia, e sim a versão “traduzida” em linguagem 

poética pelas artes de Sérgio... A perspectiva do presente trabalho, que desloca a dicotomia 

discursiva (no sentido de pragmática/ utilitária) para o terreno da simultaneidade poética 

(de primazia estética), acha-se ainda restrita na fortuna crítica d‟O Ateneu, o que lhe 

confere em princípio um caráter de originalidade por si mesmo problemático, uma vez que 

se faz necessária a composição de uma nova episteme – a par dos poucos críticos afins – a 

partir da qual se mesure a dialética entre a tradição e as rupturas d‟O Ateneu no panorama 

da Literatura Brasileira e da prosa de ficção como um todo.    

Assim, menos propensos a classificá-lo dentro de escolas históricas, outros leitores 

apontaram traços de sua originalidade, isto é, do funcionamento de certos recursos poéticos 

no código da prosa. Desde os que primeiro o leram (a exemplo dos citados Sílvio Romero 

e Araripe Júnior), aos posteriores (Eugênio Gomes, Lúcia Miguel-Pereira, José Lopes 

Heredia...), alguns outros objetivaram a correspondência/ intertextualidade de leituras, por 

exemplo, como núcleo temático e operacional, como matéria verbal/ imagética do primado 

estético d‟O Ateneu: um romance cujo protagonista, pois, não seria Raul Pompéia nem 

mesmo Sérgio, e sim a própria linguagem como matéria de concretude significante (Leyla 

Perrone-Moisés, Haroldo de Campos, Francisco Ivan etc.)... A busca por essa concreção de 

linguagem – nos termos do que chamamos nostalgia da forma – implicaria, tanto na 

mecânica quanto na estrutura d‟O Ateneu, dois movimentos: 1º) uma volta à origem, isto é, 

o reconhecimento de modelos temáticos e estruturas linguísticas, quais sejam, dos clichês 

literários que o influenciam sob o signo de arquétipos/ mitos (vejam as personagens Sérgio 

e Aristarco, por exemplo; e o tema do ritual de passagem em paralelo ao espaço do colégio 

interno etc.); 2º) uma atualização crítica e funcional dessa origem na forma atualizada – 

utopicamente “original” – do livro de Raul Pompéia. Esses dois caminhos, que trilham os 

corredores mais concretos do romance a partir da matéria verbal que o edifica, como já 
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dito, tanto do prédio (como objeto alegórico) quanto do livro (como espaço da linguagem), 

levam finalmente ao reconhecimento de uma forma poética do romance ao mesmo tempo 

arcaica, remanescente do poema épico, e atual, a partir dos fragmentos de estruturas 

linguísticas e imagéticas já saturadas/ clicherizadas que a precederam mas se deixam 

atualizar no jogo lúdico da linguagem. Essas formas precedentes, entendidas como clichê 

na acepção estilística de Jean Dubois (1973) – de estrutura gasta, todavia possível de 

estranhamento estético conforme remoçada/ potencializada paradigmática e 

sintagmaticamente em uma nova leitura/ disposição do objeto literário –, tecem um diálogo 

entre a origem e a variação, diálogo esse que acionaria, segundo o presente trabalho, toda a 

mecânica verbal/ imagética d‟O Ateneu, conferindo-lhe uma dimensão ainda mais ampla: 

de grande alegoria da historiografia literária como um todo e do romance em particular.  

Por exemplo, no estudo que José Maria de Lima fez desse fenômeno de 

revigoramento do clichê no texto de Raul Pompéia, citando Michael Rifatterre, 

encontramos uma importantíssima chave de leitura: no contexto da herança cultural de 

Sérgio, sob o signo da retórica francesa do colégios da época, “todo efeito estilístico resulta 

da presença de um elemento imprevisível, causando aí um efeito de choque que será tanto 

mais forte quanto mais previsível for o contexto que ele romper” (1988: 190). Esse choque, 

que nada mais é do que a variação criativa e subversiva da origem, que a fragmenta para 

reconstruí-la, é que desdobra o significante apoteótico – e, portanto, de matiz barroco, 

conforme Mário de Andrade – da crônica de saudades de Sérgio: a violência indômita, 

obscena, cruel e selvagem (nas palavras do Dr. Cláudio, uma síntese ambígua do 

pensamento estético da obra e, talvez, alter ego de próprio Raul) do rigoroso horizonte 

artístico que limita o estilo “artificial” do autor das Canções sem Metro.  

Os clichês (alguns dos quais levantados e contextualizados por José Maria de Lima 

no referido trabalho) operam/ potencializam infinitas cadeias remissivas entre figuras de 

linguagem e imagens, por analogia e dissociação, assim como a partir de deslocamentos e 

condensações que materializariam uma forma poética do romance na própria linguagem 

“barroca” que Raul Pompéia executa na construção d‟O Ateneu: na forma nostálgica que 

revisita desde o poema épico ao lirismo romântico e os recursos parnasiano-simbolistas, na 

qual se mesclam por sua vez a forma verbal e visual como nos tempos mais remotos da 

linguagem humana, segundo Vico, quando os poetas traduziam o mundo como crianças... 

Esse “como”, intrínseco ao caráter analógico da poesia, já foi observado por Haroldo de 
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Campos no estudo “Tópicos (fragmentários) para uma historiografia do como”, onde situa 

O Ateneu entre as poucas obras por assim dizer de uma excelência de linguagem na 

Literatura Brasileira (ao lado apenas de uma Iracema e um Guesa).  

A primeira dificuldade para o leitor identificar esse “como” dentro da mecânica 

narrativa/ alegórica d‟O Ateneu, e depois operacionalizá-lo como chave de uma leitura 

atual e profícua, começa pelo jogo dialético entre os elementos “artificiais” e os “naturais” 

da linguagem de Sérgio, isto é, entre a simples reminiscência psicológica da mente infantil 

e os mecanismos de traduzi-la segundo a mente do artista “maduro”, isto é, sob o ângulo 

do rigor estético; acrescente-se a isso a liberdade enunciativa de um narrador em primeira 

pessoa... Por conseguinte, sobram conjecturas autobiográficas, não raro unilaterais e 

desprovidas de maior senso crítico, que se fiam na “inocência” de Sérgio alheias à primeira 

armadilha nestes corredores de colégio, que é o próprio subtítulo – “crônica de saudades”. 

Sérgio/ Raul Pompéia mostra-se, portanto, um signo ambíguo que desde logo se torna 

necessário decifrar, como já dito, valendo-se de uma hermenêutica menos dicotômica em 

paralelo com o próprio caráter de simultaneidade da linguagem poética d‟O Ateneu. 

Outrossim, enveredamos desde as primeiras palavras de Sérgio em outra polêmica: a 

dicotomia entre o pensamento da linguagem literária e/ou a linguagem desse pensamento... 

Uma polêmica algo retórica, pois o próprio Sérgio a desmente quando realiza – na forma 

de suas “reminiscências” pueris – um pensamento estético atual em correspondência 

sincrônica/ diacrônica com os modelos arquetípicos de suas fontes literárias (no sentido 

mesmo de entulho “livresco”, significante, que dão Walter Benjamin e McLuhan ao texto 

moderno como substrato, digamos barroco, das civilizações letradas). A começar pela 

infância, mascarada entre a circunstância comezinha de garoto de internato e o signo de 

uma Idade de Ouro mítica, engalanada de resquícios fabulosos...  

Aqui, o lugar-comum romântico, que abre as primeiras elocuções sentimentalistas 

de Sérgio, justapõe em comunicação poética os dois elementos aparentemente antitéticos 

que por fim se harmonizam, equilibrando tanto a mecânica narrativa quanto a projeção 

alegórica d‟O Ateneu: por um lado, a “hipocrisia da norma sentimental e consuetudinária 

que confere à infância um sinônimo de felicidade” (IVO, 1963: 12); por outro, o tema 

bélico da “luta” natural/ arquetípica de um menino abandonado na experiência 

microscópica da sociedade, o internato, que justifica o ritmo do estilo bombástico desta 

“crônica de saudades” não como simples motivo naturalista: e sim da caracterização 
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heroica de Sérgio como personagem/ narrador de origem literária e, por tal razão, múltipla 

e proteica. Sérgio mostra-se um herói moderno – nos termos de Benjamim –, por um lado 

como variação do mito homérico, por outro, enquanto artífice de um moderno – inda que 

em prosa – poema épico, ou seja: de uma prosa poética cifrada na origem homérica da 

própria Literatura Ocidental. No boletim do garoto acha-se uma nota a lápis, da mão do 

próprio Aristarco (em verdade, no boletim de Raul Pompéia), que reitera as promessas 

desse heroísmo arquetípico/ mítico: “É um menino de grandes esperanças” (PONTES, 

1935: 19). Eis como Sérgio intuiu sobre a identidade heroica a mais arcaica um drama por 

assim dizer moderno, pois bem dickensiano... Eis, por conseguinte, nessa atualização do 

clichê romântico/ romantizado, outra porta dentre as que nos adentram nas muralhas do 

Ateneu/ O Ateneu...  

Assim é que nos dois primeiros capítulos – LETRAS E ARMAS e A MINERVA 

BENIGNA DE FENELON – buscaremos adentrar as saudades deste narrador em primeira 

pessoa, de maneira algo paródica, pelas estações infernais de um colégio interno do século 

XIX, adolescendo com Sérgio no contraste entre as utopias de uma aventura fabulosa e as 

primeiras impressões do ambiente que aos poucos revela suas leis “aristárquicas”, 

múltiplas e ambíguas... No capítulo seguinte – EM TORNO A UM RETRATO POÉTICO 

–, um exercício de correspondências literárias entre O Ateneu e o joyceano Retrato do 

Artista Quando Jovem, a partir dos múltiplos paralelos entre Sérgio e Stephen Dedalus nos 

labirintos de um ambiente cultural onde Narciso é o símbolo da “busca pela identidade” 

(MUTRAN, 2002: 86) do artista moderno; ambiente que gestou ambos os romances sob o 

mesmo signo de uma nostalgia da forma poética: signo baudelairiano da prosa poética dos 

heroicos poetas da Modernidade. Um e outro, sob o signo baudelairiano, buscam a síntese 

poética da literatura e, em sentido mais específico, uma concreção in progress do 

pensamento estético dentro da linguagem prosaica, que põe em xeque o próprio gênero 

romanesco, em particular, e a prosa de ficção como um todo. Por fim – em AS RUÍNAS 

BARROCAS, OU DA ESTÉTICA DO ROMANCE – uma retomada mais objetiva de 

aspectos estruturais e teóricos que sintetizem o propósito singelo e não menos epopeico 

deste ensaio: adentrar sob o ângulo da poesia os labirintos fabulosos do Ateneu/ O Ateneu.   
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I 

LETRAS E ARMAS 

 

Nas crianças vigorosíssima é a memória, e, pois, vívida em excesso e fantasia, 

que outra coisa não é senão memória ou dilatada ou compósita.  

 

GIAMBATTISTA VICO 

 

 

“Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a 

luta” – assim começa a educação de um menino nos corredores da escola. Assim começa a 

educação poética de um romance. 

Sérgio tinha onze anos. Voa como a primeira pomba despertada...  

A liberdade da infância lhe permite brincar com o quebra-cabeça da vida e 

recompô-la como sonho. Ele então situa as peças da realidade segundo a lente hiperbólica 

dos jogos pueris, lançando mão das palavras como de soldadinhos de chumbo a fim de 

fixar as impressões do mundo sensível em matéria verbal, não como uma criança qualquer, 

selvagem e “inocente”, e sim com um despojamento fantasioso que embora semelhante à 

linguagem infantil, mesura desde logo as “saudades” no rigoroso horizonte do artista. O 

mesmo frescor, a mesma consistência maleável que delineia o lirismo dramático da 

imaginação infantil, abre aqui as portas da vida para a fábula: portas que levam, 

simultaneamente, à origem poética do romance e da linguagem.  

O drama, aqui, assinala-se desde logo sob o signo de uma “luta” ante a qual é 

mister portar-se corajosamente – como herói: como quando era uma vez nas lendas que 

originaram a forma moderna do gênero romanesco. Nessa luta, o menino romântico e o 

herói, a forma lírica e a épica, e demais categorias se fragmentam, mesclando-se na 

maravilha que é o Ateneu – ou melhor, na apoteose da forma verbal/ imagética d‟O 

Ateneu.  

Os olhos de Sérgio, ao primeiro contato com a realidade que o espera, veem o 

mundo não como o via o século XIX, emparedado entre causa e efeito, realistas e 

naturalistas: mas antes como um El Greco barroco, um Goya fantasmagórico, um Picasso 

docemente agressivo – um mundo de sons, cores e formas. A maneira de traduzi-lo, na 

linguagem “infantil” de Sérgio, rebela-se igualmente contra todos os limites da expressão; 

sua rebeldia, moderna e “original”, realiza-se por meio de um estilo igualmente rebelde, 

alicerçado na matéria concreta de uma sensibilidade estética “precoce”, é dizer, sob o 
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disfarce de uma ingenuidade artificiosa, de criança... As conjecturas biográficas vacilam, 

nesse aspecto, ante a expressiva realidade de Sérgio, que vai além da simples personagem; 

que se realiza, pois, enquanto símbolo do ritual de passagem não apenas entre infância/ 

adolescência, mas da grande metamorfose – alegórica – para o amadurecimento poético do 

romance. Uma realidade de imagens e palavras tangidas sob o ritmo de um estilo 

“artificiosamente” dramático, isto é, compósito e dilatado como a própria memória infantil: 

que finge que não fala, ou melhor, que fala por meio de figuras, de metáforas, da invenção 

poética. A língua pueril, fantasiosa e criadora do artista quando jovem, revisita a infância 

da linguagem, os recursos metafóricos e visuais que subvertem o próprio código que os 

enuncia. O mundo sensível e a língua são para Sérgio matérias contíguas que se mesclam; 

gomos de massa que se intercalam formando um mosaico colorido, metamórfico e 

prismático segundo o qual a vida, mesmo a de um simples garoto de internato, se traduz – 

à Calderón, autor muito do gosto de Raul Pompéia – nas ignições artificiais do sueño, isto 

é, da fantasia. Daí o caráter fabuloso das saudades deste narrador em primeira pessoa...   

A fábula foi um problema na prosa de ficção do século XIX.  

Quando abre as portas de sua narrativa, a memória bi(bli)ográfica e labiríntica de 

Sérgio, assim “compósita” de muitas leituras, dilatar-se-á no primeiro encontro com o 

mundo cifrado nos códigos do Ateneu. Nas paredes do colégio, estampam-se as promessas/ 

projeções de uma origem fabulosa sob os disfarces da vida. Os contatos com o mundo, até 

ali, haviam sido apenas uma “recordação gulosa” de pão com manteiga da merenda, um e 

outro colega pitoresco, um palavrão censurado por umas mestras inglesas das primeiras 

lições. Algo muito diverso o espera além dos portões onde o pai natural o abandona – com 

alvíssaras já fabulosas, já literárias – ao encontro do pai arquetípico que ali reina com leis 

antigas na figura de Aristarco... Além daquele aviso, Sérgio vislumbra o signo da luta 

iminente e ancestral que lhe será dado conhecer e, ao mesmo tempo, recordar no 

recolhimento a princípio bucólico do internato... Recordação ambígua e memorável! 

“Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia, num gesto, das 

ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho que é o regime do amor 

doméstico” – eis como sublinha a entrada no colégio interno ao qual se destinavam os 

meninos ricos da época, e o que deixaria para trás desse pórtico engalanado de holografias 

de ouro – “diferente do que se encontra fora, tão diferente, que parece o poema dos 

cuidados maternos um artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível a 
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criatura à impressão rude do primeiro ensinamento, têmpera brusca da vitalidade na 

influência de um novo clima rigoroso” (POMPÉIA, 1905: 25)
1
.  

Sérgio é um menino educado no clichê do “regime do amor doméstico” e, por isso 

mesmo, com todos os melindres de uma educação que pinta a realidade com pigmentos 

exóticos, como se além da casa o mundo se precipitasse como nos mapas antigos. A 

referência plástica evoca assim o ideal paradisíaco do colégio, com seus pátios e jardins 

que logo revelarão, por um lado, a morfina abjeta do tédio; mas que, por outro, ensejarão 

na mente de Sérgio a realidade fabulosa dos livros como ângulo segundo o qual o garoto/ 

narrador edifica, ao mesmo tempo, os corredores do Ateneu e as páginas d‟O Ateneu... (tal 

recolhimento, e o desassossego dele resultante, justificam muitas análises freudianas sobre 

o temperamento humano e, em especial, o artístico, a respeito das quais trataremos quando 

oportuno...). Assim recolhido em si mesmo, ensimesmado com seus botões e soldadinhos 

de chumbo, Sérgio deparou-se muitas vezes com a própria imagem no espelho que lhe 

revelou, por fim, o rosto de Narciso – não poucas vezes, em cacos.  

Nas Metamorfoses de Ovídio (de onde James Joyce extraiu a epígrafe que abre as 

aventuras de Stephen Dedalus) lemos do belo mancebo cobiçado por moças e rapazes, que 

se apaixona pelos ecos especulares de si mesmo e sem par que o sacie, morre de sede e 

fome à margem do próprio Eu fragmentado nas réstias do Outro... No mito de Narciso 

implica-se a grande polêmica do século XIX pela “busca da identidade” (MUTRAN, 2002: 

86) do artista moderno. Uma modernidade na qual Walter Benjamin vislumbrou as formas 

de velhas teogonias, ou, segundo ele, de uma “formação heroica” (BENJAMIN, 1975: 12). 

Os heróis do romance moderno herdaram esse narcisismo ególatra de seus arquétipos; 

vejam o Julien Sorel de Stendhal ou Dorian Gray... E ainda mais: um temperamento 

sanguíneo, uma natureza dramática que, no caso de Sérgio, explode o próprio discurso 

como metalinguagem que encena o mito nos corredores de um colégio de época... De um 

menino de personalidade múltipla, arquetípica, cativo entre sombras alheias. Mas, 

sobretudo, do artista enquanto símbolo da linguagem radical que busca traduzir as 

impressões do mundo sensível na matéria de uma forma nostálgica de poesia remanescente 

na forma moderna do romance. Nesse paralelo dialógico entre o passado e a modernidade, 

                                                           
1
 Grifos nossos. Os termos em itálico objetivam identificar os clichês e metáforas imediatamente expressos 

pela narrativa; quando se fizer necessário, identificar-se-á o que o próprio autor houver sublinhado no texto 

original. Os trechos da referida edição, por sua vez, seguem com a ortografia atualizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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cifram-se as impressões do instante no signo de um tempo perdido que Sérgio busca 

revisitar...  

Talvez à semelhança do jovem Marcel Proust, por muitas coincidências de época 

além da mútua educação francesa, enleado nos paparicos do nicho doméstico, também ele 

teve de redescobrir o tempo perdido de sua juventude no espaço/ tempo universal da 

fábula. Assim como Marcel, o pequeno Sérgio (ou, como queiram, o artista reminiscente 

Raul Pompéia) “[...] est, comme le décrit son livre, celle d‟un homme qui a tendrement 

aimé le monde magique de son enfance; qui très tôt a éprouvé le besoin de fixer ce monde 

et la beauté de certains instants; qui, se sentant faible, a gardé longtemps l‟espoir de ne pas 

quitter le paradis familial, de ne pas avoir à lutter contre les hommes...” (MAUROIS, 1956: 

7). Também Pompéia fixou, na figura de Sérgio, alguns instantes de sua passagem pelo 

internato (o internato que, segundo ele, sintetiza um “microcosmo” do mundo); basta 

vermos a paixão que o absorve no primeiro contato com o Ateneu, a princípio dourada e 

logo um claro-escuro barroco de matizes holográficos, ardendo até as últimas chamas... E 

assim como Proust entre os sonhos da infância e a “realidade” dos homens, volta-se para a 

desilusão com a ironia de sua inteligência melancólica, que vê no mundo não os regalos de 

uma terra prometida, ou prenúncios de um desastre escatológico, mas apenas o barro que 

ele – o artista – pode moldar à semelhança de sua própria individualidade, nos ecos 

metamórficos de Narciso em transe. Ou melhor, na transa metalinguística entre as diversas 

modalidades do discurso poético no gênero literário da própria modernidade, que é o 

romance.  

Ao contrário do menino de Illiers, porém, Sérgio encara de frente a grande luta pela 

emancipação de si mesmo, que passa inevitavelmente pelo ritual de passagem: a ruptura 

com os laços familiares, operando sobre os estilhaços da torre de marfim o signo de uma 

heroica Idade de Ouro que lhe permite, por um lado, o embate contra os homens que o 

arrancaram da fantasia (entre eles, os colegas vis e o próprio Aristarco); e, o mais 

importante, faz do signo desse heroísmo fingido, literário, a chave que o adentra nos velhos 

labirintos da fábula por meio daquele aviso, através das portas de sua “crônica de 

saudades”.  

Quando abaixo d‟O Ateneu põe tal subtítulo, é já com a malícia de quem toma a 

vida como alegoria de algo maior... À entrada no internato, despe-se dos ouros da infância, 

melancólica e artificiosamente, para cingir os louros da aventura com a qual tem sonhado 
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nas leituras caseiras e enfim lhe promete conhecer o “novo clima rigoroso”. Em parte, a 

expectativa do garoto em busca do homem, adolescendo para um mundo que o espera ante 

os olhos hiperbólicos da infância; um mundo porque desconhecido, criado em “excesso e 

fantasia”. Em parte, todavia, logo nos apercebemos de que Sérgio o desvenda como se já o 

conhecesse, ou melhor: como se o espaço que se lhe abre com aquele aviso já fosse 

conhecido, e que o Ateneu, portanto, apenas o simbolizasse como decalque de aventuras 

tantas vezes projetadas – clichê quixotesco – nas páginas dos livros. Assim, as alvíssaras 

da “luta” revisitam antigos labirintos que Sérgio condensa, por meio da síntese poética, por 

meio de lugares-comuns, figuras de linguagem verbal e seus recursos visuais, no objeto 

concreto que é o próprio Ateneu – ou/e, reiteremos, O Ateneu. 

Ei-lo armado nas ilusões de um novo sonho – para a luta. E no lugar de armas, 

empunha as letras de seu discurso estilisticamente bélico, expressivo. O labirinto no qual 

as envereda tem algo do que seria a memória proustiana, isto é, entre vida e literatura, no 

sentido perfeitamente romanesco que se vale das reminiscências fatídicas sob o signo da 

fantasia e a mesura do estilo; um estilo, por conseguinte, que desde logo se define, sem 

pejo algum de verossimilhanças, “artificial”; um estilo que, embora demasiado solene, 

mostra-se um ensaio ou mesmo cópia de algo como circunstância de um colégio interno... 

A memória de Sérgio, enquanto alter ergo estilístico de Raul Pompéia, remoça as muitas 

leituras de uma formação nas letras e seus modelos segundo os parâmetros socioculturais 

do século XIX; desde as portas da “crônica de saudades”, as escamas deste decalque da 

realidade vão-se revelando como atos falhos, na superfície de sua linguagem cheia de 

metáforas, saturada de referências bibliográficas. Mas ao homem vence sempre o artista. 

Ou, lembrando-se de um aforismo wildiano que bem calha a Raul Pompéia: a arte inventa 

– no melhor sentido de “artefato” – a realidade. Nesse aspecto, o caráter infantil de Sérgio 

reveste-se de múltiplas escamas metafóricas que por sua vez dobram e desdobram várias 

leituras, a começar pelas margens da própria etimologia... Assim, “infante”, “criança”, 

“ingenuidade” e outros termos de um campo semântico/ espaço da infância de Sérgio 

terminam sempre por deslocar a circunstância “natural” dos verdes anos na síntese 

“artificial” do signo artístico, ou seja, na obra em marcha – termo bem joyceano – ou, 

ainda lembrando Vico, no espaço barroco de uma obra aberta (lembremos também os ecos 

do crítico Umberto) e cíclica. Os alicerces do Ateneu vão além de entulho mnemônico; ou, 
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melhor dizendo, materializam-se nos sedimentos de uma memória mais antiga, universal – 

cifrada em livros e, por tal razão, luxuriosamente literária.  

Qual aedo primevo na invocação de musas, a fala ontológica/ dialógica abre 

reminiscências pueris como tem aberto antigas fábulas, voltando-se tanto mais remota ao 

encontro da temporalidade ancestral do tempo redescoberto de sua memória mítica... A 

mente literária de Sérgio – “compósita ou dilatada”
2
, nos termos que Vico (1979: 45) 

aproxima à mente dos poetas – constrói, então, a experiência do internato reportando-se a 

resquícios de tempos ancestrais que a linguagem estilizada de Sérgio modela e atualiza no 

discurso amoroso de sua infância fingida e suas imagens fugidias.  

A linguagem se espelha no tempo humano, guiando-o, porém, na comunicação 

fabulosa da realidade mortal.  

Glória a beirar fantasia e vida.  

A narrativa de Sérgio vai-nos dando conta da origem desta “crônica de saudades”; 

de quanto, nela, a vida é um pretexto, ou melhor, da maneira pela qual pode tornar-se texto 

literário, matéria de arte – ou, como veremos logo em seguida, a realização mais perfeita 

do ideal baudelairiano do século XIX em torno da prosa poética.  

Saudades da infância heroica que ele revisita, pois, na experiência de menino de 

colégio... O Ateneu abre-se sob o vaticínio: “Coragem para a luta”. E nele se fecha. 

Imagem acústica, mítica, heroica, que somos chamados a decodificar a partir dos signos da 

mente literária de Sérgio em correspondência com a matéria realista – com o Ateneu como 

microcosmo do mundo – que ele enuncia com todos os subterfúgios possíveis a um 

narrador, lembremos, em primeira pessoa. Sérgio abre as portas do romance como se de 

uma epopeia que bem conhecesse, e conhece: são as recordações de seus dias de internato; 

mas existe algo além da experiência humana cifrado no código, no estilo, na técnica 

                                                           
2
 A perspectiva de Vico ser-nos-á caríssima, doravante, na busca da origem mítica e fonte literária d‟O 

Ateneu. Ele nos informa da origem dos tempos quando deuses, mitos e poetas gestaram a matéria ainda 

“bruta” da linguagem, razão por que fossem os primeiros homens (gigantes e gentios, segundo sua 

nomenclatura filológica) de natural imaginativos e recorressem às fábulas na descrição de suas experiências. 

Pela rudeza como os signos se correspondiam, desvalidos ainda da sistematização de códigos linguísticos, o 

ato comunicativo variou da pantomima natural de gestos e da iconicidade pictórica, para um jogo fantástico 

de metaforização por analogia “natural” e empírica – que até hoje percebemos nos infantes quando começam 

a falar – chegando, por fim, aos sistemas gramaticais como os conhecemos. Desse período se origina o 

processo metafórico, que é propriamente figurativo/ semântico, e que as línguas modernas terminaram por 

soterrar com os excrementos gramaticais. Mas nas crianças, que segundo Vico herdaram a infância 

metafórica que lhes é natural e passageira, percebemos procedimentos analógicos evocados no jogo lúdico da 

poesia. Esse disfarce “pueril” corrobora na orquestração fabulosa da “crônica de saudades” de Sérgio, que se 

constrói justamente no deslocamento da realidade para a ficção, da retórica escolar para a alegoria da 

linguagem poética.  
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romanescos destas saudades forjadas na mente fantástica de um menino... A crônica 

daqueles dias – com suas “paredes estucadas de suntuosos relevos, e o teto aprofundado 

em largo medalhão, de magistral pintura, onde uma abertura de céu azul despenhava aos 

cachos deliciosos anjinhos, ostentando atrevimentos róseos de carne, agitando os 

minúsculos pés e as mãozinhas, desatando fitas de gaze no ar” (POMPÉIA, op. cit.: 11), – 

lembra-nos antes as fantasias pictóricas de Kaulbach
3
 sob o signo de uma infância que se 

modela propositadamente na alegoria dos heróis: que se modela sob o signo da ficção.  

Deveras heroica é a infância de Sérgio, que esbarra à porta do romance para 

amadurecer numa luta a qual, em princípio, traduz simplesmente as apreensões de um 

garoto na iminência do desconhecido. É a infância comum das crianças a deparar-se com a 

novidade hiperbólica do colégio. “Duas vezes fora visitar o Ateneu antes da minha 

instalação”, diz-nos do colégio real.  Mas esta parece outra que não a simples fantasia 

psicológica dos verdes anos, que vê monstros nos moinhos do cenário escolar e de tudo 

que o cerca, ou super-heróis a nascer do nada... E ele logo nos adverte, ironicamente: 

“Lembramo-nos, entretanto, com saudade hipócrita, dos felizes tempos; como se a mesma 

incerteza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora e não viesse de 

longe a enfiada das decepções que nos ultrajam” (POMPÉIA, op. cit.: 5-6). Sérgio é 

irônico porque, ao mesmo tempo em que lembra a vida, parece desmenti-la:  

 

Eufemismo, os felizes tempos, eufemismo apenas, igual aos outros que nos 

alimentam, a saudade dos dias que correram como melhores. Bem considerando, 

a atualidade é a mesma em todas as datas. Feita a compensação dos desejos que 

variam, das aspirações que se transformam, alentadas perpetuamente do mesmo 

ardor, sobre a mesma base fantástica de esperanças, a atualidade é uma. Sob a 

coloração cambiante das horas, um pouco de ouro mais pela manhã, um pouco 

mais de púrpura ao crepúsculo – a paisagem é a mesma beirando a estrada da 

vida (POMPÉIA, op. cit.: 6).   

 

Desmentir a vida exige um heroísmo atroz e melancólico, porque ao descobri-la 

desveste os fantasmas hamletianos de nossa própria consciência. A culpa parricida da 

origem que ela imita... O tempo narrativo de sua “crônica de saudades” remete-o a essa 

                                                           
3
 Wilhelm von Kaulbach (1805 – 1874), pintor alemão, de traço firme e dramático, especializado em 

grandiosos murais de discurso alegórico. Ilustrou também livros escolares, o que particularmente evoca a 

memória iconográfica de Sérgio no ambiente livresco do Ateneu. Há notas de um conjunto de pinturas que 

narram, por meio de alegorias, o ciclo da História desde os babilônicos e os gregos homéricos até a Reforma. 

O próprio estilo de Kaulbach, dado o tom densamente retórico de suas composições, termina por traduzir 

como paródia os temas míticos, assim como a perspectiva da ciência histórica em voga no século XIX, época 

de grande atenção para com os heróis e grandes vultos do passado. 
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fonte original onde a vida hodierna rejuvenesce na redescoberta dos mitos que, desde há 

muito, têm-na forjado ainda mais fabulosa – justamente no contraste com a atualidade, que, 

por fim, “é a mesma em todas as datas”. Então, saudades de quê? Dos felizes tempos? 

Talvez do que poderia ter sido... e não foi, ou se revelou apenas ao Outro. Profunda 

consciência do tempo a escavá-lo da rocha mnemônica onde se incrusta a imortalidade 

utópica! Mas quando desmente a hipocrisia do retorno (pois que o étimo saudade, ao 

contrário de nostalgia, implica o reencontro possível e o sentimentalismo da ausência, o 

que é demasiado “romântico”, ou ainda enquanto clichê/ arquétipo de um barroco ricorso 

viqueano/ proustiano bem subentendido no propósito arqueológico de Sérgio) das coisas 

que passam, Sérgio parece insistir na redescoberta de outro tempo, que exige o olhar 

retroativo sob o ângulo já não mais da verdade, em todo caso soterrada pelo tempo, senão 

da fantasia. Talvez comungue com Proust de que a novidade esteja propriamente na 

mudança do olhar e não na coisa em si; ou, sob vários aspectos, da melancolia 

baudelairiana do tempo – mais explícita nas Canções sem Metro, segundo observa Lêdo 

Ivo (op. cit.) – que tange a comunicação poética entre o “primeiro ensinamento” e o “novo 

clima rigoroso” destas ambíguas saudades...   

Essa por assim dizer melancolia de Cronos permite a Sérgio universalizá-lo, por um 

lado, enquanto leitmotiv alegórico que subverte a própria perspectiva romântica de uma 

infância “natural” de bons selvagens pela máscara romantizada de uma Idade de Ouro 

engalanada de clichês, é dizer: pela selvageria civilizada da arte e os modelos anteriores de 

uma origem heroica que remonta – com paralelos muito claros – ao filho de Ulisses. Por 

outro lado, uma perfeita intuição dramática à Calderón (um dos autores mais admirados 

por Raul Pompéia) permite-lhe deslocar o tempo do transcurso natural da vida e condensá-

lo como signo, ou, segundo a expressão barroca – como sonho: “que toda la vida es sueño,/ 

y los sueños, sueños son”. O romance torna-se o espaço alegórico dessa condensação, não 

importando nele a essência das coisas, e sim o processo constante de metamorfoses que por 

sua vez desdobram e suspendem o sentido imediato do discurso em linguagem figurada: 

em estesia, a educação dos sentidos pela arte: educação sentimental do romance, antevista 

em Flaubert e Balzac, dois criadores dos heróis modernos (logo condensada na figura de 

Dr. Cláudio).       

Tempos felizes de uma utopia que só a ficção perpetua e a vida, hipócrita e 

fingidamente imita... Sérgio chora uma virgindade sem inocência a cobrir-se do véu 
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pesaroso e melancólico de sua memória, que somos chamados a tocar com luto hamletiano; 

memória que o próprio choro desmente ser de um menino apenas de carne e osso, porque 

assombrado de infinitos fantasmas... A queda de um anjo que nunca existiu senão na 

fábula. A ascensão de um herói que não se pinta menos fabuloso. Sérgio é uma criança 

literária. Manuseando o factual, imbrica o fictício; e não canta outra a não ser a infância 

que poderia ter sido... Não podemos ouvi-la empunhando apenas o relógio humano. Não 

podemos alcançá-la, por conseguinte, se alheios à perspectiva alegórica das saudades e do 

tempo arquetípico a que estas nos conduzem pelos labirintos humanos do Ateneu... Sendo 

o “poema dos cuidados maternos um artifício sentimental, com a vantagem única de fazer 

mais sensível a criatura à impressão rude do primeiro ensinamento”, está claro, a infância é 

um poema de amor fingido, que se deixa perseguir pela arte de amar que a escreve. Sérgio 

no-la repete com todo o ouro da idade fabulosa e romântica de sua educação sentimental!  

Ele deixa-se educar no amor de uma arte antiga; a atualidade humana serve-lhe de 

pretexto na busca realizável de uma nostalgia que logo saberemos formal... Ele é 

duplamente nostálgico, do passado e do futuro; sofre a nostalgia da origem que busca 

olvidar e que, no entanto, ecoa na atualidade “hipócrita” de sua ficção. Mas anseia antes 

por encontrar o estilo não menos nostálgico que melhor expresse suas concepções estéticas 

do mundo, o macrocosmo universal, na estrutura alegórica do Ateneu. Nisso o truísmo da 

literatura, de que não é possível arvorar-se original sem a educação literária da fonte. Sua 

memória é ambígua, pois, tanto em um sentido de temporalidade como, principalmente, na 

perspectiva de uma forma atualizada. Primeiro nos fala da vida: “Apesar deste ensaio da 

vida escolar a que me sujeitou a família, antes da verdadeira provação, eu estava 

perfeitamente virgem para as sensações novas da nova fase. O internato! Destacada do 

conchego placentário da dieta caseira, vinha próximo o momento de se definir a minha 

individualidade”. Da vida escolar. O que importa, porém, é a linguagem que nos comunica 

sua vivência, o estilo de comunicá-la; linguagem pontuada de resquícios narratológicos de 

outras memórias que Sérgio molda segundo um caráter particular embora fragmentário. 

Educando-se no Ateneu, educaria sua própria técnica da ficção no sentido de alcançar 

aquela individualidade literária, modelada como quebra-cabeça. Começamos a perceber 

quão maliciosa é a inocência de um garoto educado nos livros, na própria maneira 

artificial de urdi-la; percebemos a relatividade do tempo narrativo e do tempo mítico que 
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eles nos faz revisitar; percebemos, outrossim, o propósito desta arqueologia mitológica a 

derramar-se nas paredes do Ateneu. 

Sérgio chora a infância de velhos meninos:  

 

Amarguei por antecipação o adeus às primeiras alegrias; olhei triste os meus 

brinquedos, antigos já! os meus queridos pelotões de chumbo! espécie de museu 

militar de todas as fardas, de todas as bandeiras, escolhida amostra da força dos 

estados, em proporções de microscópio, que eu fazia a formar em combate como 

uma ameaça tenebrosa ao equilíbrio do mundo; que eu fazia guerrear em 

desordenado aperto, – massa tempestuosa das antipatias geográficas, encontro 

definitivo e ebulição dos seculares ódios de fronteira e de raça, que eu pacificava 

por fim, com uma facilidade de Providência Divina, intervindo sabiamente, 

resolvendo as pendências pela concórdia promíscua das caixas de pau 

(POMPÉIA, op. cit.: 7). 

 

No entanto chora o modelo a seu modo. Primeiro se diz “virgem para as sensações 

novas da nova fase” – a luta, – mas logo demonstra conhecê-la ainda que na aparência de 

inocentes jogos pueris... No “encontro definitivo” com o arquétipo, tomado “em 

proporções de microscópio” vemos a linguagem construir a fábula de um jovem artista. 

Sérgio joga com a vida e com a fantasia qual um menino ao cansar-se de um brinquedo, 

toma de outro para entreter-se: o brinquedo é a linguagem, que ele constrói sobre a origem 

fabulosa da literatura. Em paralelo com a realidade de caixas de pau, tal o Criador 

intervindo no equilíbrio entre as nações, a narrativa revela-nos o mundo lúdico da 

imaginação e, ao mesmo tempo, seus constituintes fabulosos elencados no intuído de 

modelos. E desde logo a luta, por ele mesmo sublinhada na definição da própria 

individualidade – que outra não nos parece senão a do estilo. Luta que nos indaga, e que 

podemos supor menos psicológica e mais literária/ estilística, se supusermos a conquista 

por ela almejada da forma poética. Não basta ouvirmos em sua voz os ecos de outros 

meninos célebres: mas antes o como ele tange, plástica e metaforicamente, esses rumores 

narratológicos. Sérgio brinca com o próprio clichê da infância perdida, que só a linguagem 

pode atualizar na comparação exaustiva com o modelo literário, remodelando-o ad 

infinitum, e de nenhuma outra maneira senão paródica, que é já um princípio de sua arte 

caricatural/poética: a busca da originalidade do estilo a partir da síntese a mais perfeita da 

origem. 

Não basta, por conseguinte, a fonte, a matéria; preciso é destreza em desconstruí-la 

e ao mesmo tempo moldá-la, habilidade tanto do artista plástico quanto do contador de 

história que se mesclam no senso estético de Raul Pompéia e nesse ângulo propriamente 
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intelectual se mesuram. A linguagem de Sérgio emaranha-nos, assim, num contínuo jogo 

imagético e referencial, que manipula feito lanterna mágica a imagem “original”, 

desdobrando-a em escamas de ficção. Vemos transitar atualidade e origem por estradas 

muito dantes percorridas. A infância é para ele um poema de amor, que o destino clama à 

luta; arte de amar que deambula dos clichês ao arquétipo dos modelos originais do discurso 

amoroso. A luta igualmente assinalada entre a infância supostamente perdida, o devir 

narrativo e sua origem ancestral/ simbólica, e os procedimentos linguísticos desta nova 

modelagem do antigo na moderna técnica do romance. 

Eis o jogo entre tempo e espaço da narrativa.  

A oposição que o internato passa a representar com o que deixa atrás de si é irônica, 

porque simultaneamente engalana a luta a ser travada e a castração de uma suposta 

inocência que se diz perdida e que, no entanto, permanece ecoando nos labirintos do 

Ateneu... Daí a ambiguidade do signo beligerante que laureia a melancolia de sua 

juventude; daí Sérgio contrastar, a propósito, o ideal épico do internato com a origem 

idílica de sua infância, que relembra com boa dosagem de lirismo: “Força era deixar à 

ferrugem do abandono o elegante vapor da linha circular do lago, no jardim, onde talvez 

não mais tornasse a perturbar com a palpitação das rodas a sonolência morosa dos 

peixinhos rubros, dourados, argentados, pensativos à sombra dos tinhorões, na 

transparência adamantinada da água...” (POMPÉIA, op. cit.: 7).  

O clichê romântico e o épico se comunicam desde logo no início d‟O Ateneu; 

discursos ambos linguística e figurativamente marcados, que Sérgio desconstrói e unifica 

na forma alegórica do Ateneu: na construção poética do romance. Tudo nele é ambíguo; 

tudo nele é linguagem. Ele, a persona, o narrador em primeira pessoa que se enuncia na 

facies do clichê, ele mesmo escreve seu drama no internato segundo o modelo de infâncias 

outras, literárias, e nos deixa perceber toda a antiguidade desse drama, os fragmentos de 

outros discursos – a planta retórica sobre a qual erige, na utopia de unidade ficcional, os 

corredores do Ateneu e as muralhas romanescas d‟O Ateneu. Sérgio é um menino 

melancólico da origem e nostálgico de originalidade... Nas canções poéticas e saudades de 

sua crônica, nos fragmentos amorosos de seu discurso, enfim, na matéria humana e literária 

de sua memória, vemos de perto a luta, utópica talvez e propositadamente alegórica, que se 

lança no jogo de materializar o pensamento estético. Sérgio pensa o romance desde a 

origem, que outra não foi senão o gênero épico – onde se situa Telêmaco, filho do 
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homérico/ joyceano Ulisses como origem dos modernos heróis do chamado romance de 

formação – que os modernos não deixaram de reclamar na subjetividade de suas narrativas, 

quer poéticas quer romanescas; mas não pensa apenas o motivo, e sim a própria arquitetura 

do romance.  Assim começa O Ateneu, sob o signo dessa fonte literária, ou melhor, mítica; 

e assim prosseguirá até arder em chamas o desastre universal de sua obra.  

 

* 

Temos falado até agora de uma atualização nostálgica da origem.  

O que isso implica no funcionamento narrativo de quem pensa o romance em todos 

seus constituintes, desde o encadeamento narrativo até a figuração poética da linguagem? 

O Ateneu é um romance radicalmente literário, que beira a saturação e logra a sátira 

daquilo que parodia e revitaliza, daquilo que enfim desconstrói e outra vez modela na 

perspectiva nostálgica da forma narrativa. Revela-nos, por sua vez, o propósito de não 

apenas de manipular o modelo narrativo precedente, mas sobremodo acercar-se da fábula 

enquanto estrutura ficcional que se transmuta em vários modelos ao longo da história 

literária e logo se constitui matéria da moderna prosa de ficção. Raul Pompéia transparece-

nos plena consciência disso, das possibilidades desse viço metamórfico, e Sérgio no-lo 

deixa ver em seus olhos melancólicos a debruçar-se longínquos desde quando era uma 

vez... Que nostalgia! Nostalgia irônica, que nos abeira de imediato da polêmica dos 

gêneros de ficção sob a atmosfera realista de um narrador “psicológico”. Aqui vale 

situarmos a vanguarda de Raul Pompéia na polêmica dos gêneros, que Bakhtin viria 

estudar no século XX e que, desde sempre, foi matéria para os melhores autores 

“modernos”, a exemplo de um Joyce, um Oswald de Andrade, um T.S. Eliot (não 

esqueçamos os prenúncios do diálogo tradição/ ruptura já na Tragédia no Amazonas)... 

Não apenas os gêneros como legados pelos resquícios da poética clássica, com seus limites 

e propósitos estéticos bem delineados; mas aqui a própria intromissão da vida. A vida para 

pensar a linguagem, não apenas metalinguisticamente, como encarná-la num modelo 

idealizado de romance de vanguarda irônico justamente porque alicerçado nos fragmentos 

do cânone literário – eis a proposta de Sérgio, que, de maneira ambígua, desconstrói todos 

os modelos retóricos do discurso literário conforme os vai parodiando segundo sua técnica 

metamórfica. O Ateneu, pois, toca a obscenidade corporal da prosa de ficção pela zona 
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erógena da linguagem poética e suas nuances avant-garde, obscenas... Tudo que Sérgio 

narra vemos realizar-se na forma ambígua de seu drama particular, contiguamente 

revelando-nos os modelos dele próprio enquanto narrador discursivo e o pensamento 

estético desse romance feito no modelo de poema.  

Sérgio deixa-nos implícito um sério problema da técnica da ficção, qual seja, por 

um lado, contar uma história e por outro, evidenciar não menos a própria linguagem do que 

o referente que ela enuncia. E quando a ficção busca, como nos parece n‟O Ateneu, 

justamente o segundo caso? A possibilidade intencional desse problema chega a ser 

reveladora... Para desvencilhar-se do discurso comum – ou seja, da função meramente 

comunicativa do código social –, no qual se baseiam o modelo “verídico” do internato e as 

muitas leituras que se restringem a tal modelo, e assim atingir o poético, a linguagem 

reclama intrínseca correspondência entre sentido/ significado e forma/ significante e, 

extremamente imagética, toca a plasticidade do objeto criado, onde sugere os pontos de 

partida de quantos signos outros dele possam resultar. Mas Sérgio, no afã de construir a 

forma literária uníssona e ideal, harmônica ainda que fragmentária, precisa destruí-la outra 

vez para assim recompô-la, e a maneira por ele encontrada é revisitá-la/ (re)narrá-la 

segundo o modelo de um tempo arquetípico quando aqueles que falavam faziam-no como 

crianças, ou seja, por meio de metáforas e arranjos outros em uma cadeia de similitudes 

verbo-imagéticas próprias do código poético – contudo, de forma diferente, na variação do 

modelo....  

Assim nos fala com a voz do mito.  

É importante pensarmos a figura mítica aqui atualizada como clichê/ arquétipo que 

se deixa remoçar, que se reveste, que uma vez saturado pelo tempo histórico, permite-se 

reciclar sob outra roupagem. Exemplo disso é como funciona, no romance de Raul 

Pompéia, toda a poesia da linguagem retórica que, dentre outros aspectos, endossavam o 

livros didáticos da época. Quando ouvimos o eco literário d‟O Ateneu, propositadamente 

discursivo, “narrar” outra vez o mito a nossos olhos, como para mostrar-nos o quanto ainda 

vive e impressiona, algo mais do que o símbolo persevera; algo mais do que a saturação 

simbólica que a historiografia literária tem logrado quando se abeira do Panteão... Quando 

Sérgio reiteradas vezes diz como isso, como aquilo, sua linguagem tanto mais expressa 

quanto melhor aproxima figuras aparentemente indissociáveis, comunicando assim um 

estado de maravilha e abertura ao jogo lúdico da criação verbal. As palavras são espelhos 
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que carregam imagens; por vezes saturado com o tempo, esfacela-se o espelho em 

fragmentos que geram outras imagens ad infinitum. Tal vitalidade era própria dos 

primeiros cronistas, ainda primitivos e de imaginação “pueril”, que Vico diz não apenas 

fingirem senão também crerem – “fingunt simul creduntque” (VICO, op. cit.: 76) – no que 

eles próprios fingiam, de tão visível! Lembremos a própria metáfora de Pierce quando trata 

dos signos. O mito, assim como espelho/ signo que se prolifera borgianamente, é a maior 

expressão poética e, por ironia, um prato cheio para os modernos subversores do gênero 

histórico quando ultrapassam os limites do como discursivo em busca da linguagem 

poética da metáfora. Sabendo dessa ambivalência linguística, entre verbo e imagem, Raul 

Pompéia erige seu romance à sombra de velha teogonia, desde as portas do Ateneu. Desde 

lá, Sérgio toca a morfologia do mito pela esfinge arqueológica do clichê (como o fizeram 

Victor Bérard e, no seu encalço, o próprio James Joyce por sua vez leitor de Charles Lamb 

e, provavelmente assim como Raul Pompéia, também do Fénelon que revisitou as 

aventuras de Telêmaco). Com suas mãozinhas de menino, ou antes, com mãos ávidas de 

escultor, Sérgio/ Pompéia toca a face do mito teogônico, e não apenas, como também o 

próprio funcionamento operacional desse mito enquanto “signo de uma prosa que não quer 

outra coisa senão ser poesia”
4
. N‟O Ateneu o mito não apenas significa: ele funciona – não 

apenas diz: ele encarna. Aí está a originalidade que Sérgio busca na origem da fábula, que 

ele mesmo desmente e mostra assaz antiga: o funcionamento poético.  

Entre a mitologia canônica e a retórica puramente discursiva, tantas polêmicas da 

ficção. Desmistificar a retórica ficcional exige que Sérgio tome o modelo com os olhos no 

passado, isto é, que se permita abeberar-se da fonte e vislumbrar no reflexo a imagem 

arquetípica; imagem por demais fugidia e enganosa... Sérgio precisa, sim, conhecer a 

morfologia do mito, não apenas sua origem, como o arcabouço que o estrutura e seu 

funcionamento poético. Claro está que isso é demasiado nostálgico e implica fôlego de 

uma luta... Ele o sabe, e no-lo deixa sentir desde o primeiro estrondo do ritmo beligerante 

de seu poema épico em prosa. Quando evoca, no tempo literário, os traços canônicos do 

herói mítico a nascer nos cabelos da infância, sabe que sua forma jamais será pura, igual 

como na época dos primeiros poetas, mas destinada – no espaço romanesco – a uma 

                                                           
4
 Conferir a leitura que Haroldo de Campos faz de Iracema a partir de “Tópicos (fragmentários) para uma 

historiografia do como”. Ele aponta para uma “dissolução da estrutura narrativa” que é a tônica d‟O Ateneu e 

a maneira pela qual, revendo a tradição literária, Raul Pompéia repensou a forma poética do romance que, 

mais tarde, buscaria na forma sintética das “Canções sem metro”.  
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contínua metamorfose e, quiçá, um rejuvenescimento. Dessa maneira, a atualização do 

mito o desfigura, como o decalque ao justapor-se sobre o modelo que deseja copiar. Assim, 

a própria atualidade já não será tão original... Um exemplo disso é o ethos de si mesmo 

forjado por esse que nos fala. Lá vemos Sérgio ante o anúncio da individualidade (“Vais 

encontrar o mundo [...]. Coragem para a luta”) e a castração precoce da meninice 

(“Amarguei por antecipação o adeus às primeiras alegrias; olhei triste os meus brinquedos, 

antigos já! Os meus queridos pelotões de chumbo!”). Lá vemos Telêmaco sob os 

conselhos de Palas Atena: “Logo que tudo hajas feito e a bom termo, de acordo, levado, no 

íntimo da alma reflete, e no peito, também, valoroso [...] que bem não te fica, como 

criança, brincar; para tal, já passaste da idade” (HOMERO, 2004: 36).  

Já não importa mais nem Telêmaco nem Sérgio, em a inteireza de ambos, e sim a 

linguagem que se constrói na heterogeneidade imagética e referencial do signo poético que 

os envolve sob os véus da fantasia. N‟O Ateneu isso foge ao mero acidente; trata-se de uma 

proposta que logra a possibilidade não menos fabulosa de permitir-nos ler – na crônica de 

Sérgio – as metamorfoses da própria retórica da ficção, que a modernidade encontrou 

soterrada por séculos de história. “O herói é o verdadeiro tema da modernité. Isto significa 

que para viver a realidade é preciso uma formação heroica” (BENJAMIN, 1975: 12). 

Fosse apenas um garoto infeliz, lembrar-nos-ia Tom Jones, Oliver Twist, David 

Coperfield, e mesmo o Doidinho que tanto parece refleti-lo
5
... Mas a educação sentimental 

de Sérgio, que sai de casa para o colégio interno, é uma educação, como dizer, 

propriamente heráldica, destinada à luta do amadurecimento – na forma do próprio 

romance – de uma herança codificada em fragmentos de literatura. Essa “luta”, desde logo, 

abre as portas de sua “crônica de saudades” sob o signo da origem épica do gênero 

romanesco. Quem as narra é, ao mesmo tempo, um narrador moderno e um velho aedo, 

simultaneidade essa que lhe permite justamente pensar a forma do romance no palimpsesto 

de suas ruínas arqueológicas, isto é, de exemplos da tradição literária copiados/ recriados 

pelo engenho artístico de Sérgio. E se lembrássemos outro que não o Telêmaco homérico, 

lembraríamos o também homérico Stephen Dedalus que Joyce, tal qual Raul Pompéia, e 

sobre os mesmos vestígios arqueológicos/ criptográficos, enveredou sob o signo da luta de 

                                                           
5
 Oportunamente trataremos da leitura d‟O Ateneu feita por José Lins do Rêgo em Doidinho. Neste romance, 

que toma muitos aspectos daquele de Raul Pompéia (Rolando Morel Pinto o apontou ao introduzir a oitava 

edição do livro), José Lins do Rêgo como inverteu o procedimento técnico de seu modelo literário, 

recuperando – o que lhe não é estranho – a ordem retórica e a verossimilhança narrativa que Pompéia havia 

desconstruído em favor da pura expressão da linguagem.  
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um encontro estético. Vejamos as armas que Pompéia depõe nas mãozinhas imaculadas 

deste artista quando jovem: “Mas um movimento animou-me, primeiro estímulo sério da 

vaidade: distanciava-me da comunhão da família como um homem! ia por minha conta 

empenhar a luta dos merecimentos; e a confiança nas próprias forças sobrava. Quando me 

disseram que estava a escolha feita da casa de educação que me devia receber, a notícia 

veio achar-me em armas para a aventura do desconhecido” (POMPÉIA, 1905: 7-8).  

E “a notícia veio achar-me em armas para a aventura do desconhecido”... Que frase 

literária, que verso homérico! Garoto sem inocência, que finge tê-la na esperança de 

portar-se “como um homem”. Quanto há neste como... Quanto é preciso desconstruí-lo na 

busca de sua forma poética. Aqui, as formas se imiscuem umas nas outras, os gêneros se 

hibridizam, sobrepõem-se, codificam-se; o menino é o pai do homem, e mesmo o herói 

mais garrido não prescinde da voz infantil que torna a narração – pelo contraste entre 

realidade e fantasia – da crônica de saudades ainda mais fabulosa. Como numa ópera, a 

disposição dos cenários e dos figurinos se alterna conforme o ritmo; Sérgio, assim, 

intercala entre os tambores de guerra uma e outra ária romântica, por vezes patética, para 

efeito intencional de acentuar os quadros poéticos de sua crônica. Ei-lo, simples menino 

apartado do nicho doméstico: “Um dia, meu pai tomou-me pela mão, minha mãe beijou-

me a testa, molhando-me de lágrimas os cabelos e eu parti” (POMPÉIA, 1905: 8). Tais 

melenas, porém, quantas vezes as tocara a própria Penélope enquanto desfiava as 

esperanças de mãe e mulher de varões assinalados... Não nos deixemos iludir pela retina 

ambígua deste menino de arte e engenho; ele sabe de mais coisas entre o céu e a terra do 

que supõem nossas teorias literárias; ele sabe de poetas e poesia... Mas tem de cantar a 

vida, como os grandes poetas têm-no feito, porque dela precisa qual a matéria que o artista 

faz arder na forja da criação (Stephen Dedalus também nos diz lançar-se, pela milionésima 

vez, ao encontro da experiência... digamos que seja a vida, e por que não um estilo, um 

estilo radical de pensar a literatura como o Ulisses?). O artista exercita as letras como os 

heróis as armas... Diz-nos a mitologia: o engenhoso Vulcano forjou a couraça de Hércules; 

o cetro de Agamenão; as flechas de Apolo; o escudo de Aquiles... Sérgio, igualmente 

engenhoso, molda a realidade na candura do gesso, ou melhor, na multiplicidade proteica 

de formas que a arte dá à vida; e nisso se mostra cruel, obsceno, egoísta, imoral, indômito 

como a própria arte que destrói e constrói coisas belas, que deliberadamente inventa o que 

se acha feito, para o deleite da obra em marcha, work in progress dos retratos do artista 
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quando jovem. Bastam os ecos de Homero para adivinharmos quão belicosa é a 

ingenuidade de Sérgio, e com qual engenho o garoto manipula as letras e armas de sua 

ilustração “escolar” ao bel prazer – eis a grande subversão de ambos os códigos, o literário 

e o social – do deleite estético. Um gozo que desde séculos preenche a ociosidade de heróis 

e poetas (apenas para remate clássico, lembremos o diletante escritor romano no intervalo 

de uma caçada, à sombra de uma antiga oliveira, a descrever as doçuras do estilete sobre a 

tabuinha...). Então, sobre as ruínas de um internato do Segundo Império do Brasil, Sérgio 

ergue os corredores onde outra vez faz desfilar heroísmo e as teogonias retóricas da 

tradição literária, que o garoto codifica/ escava do alicerce alegórico do Ateneu, que ele 

igualmente pulveriza e nas quais urde a linguagem poética de seu romance de aventuras.  

 

* 

Quando primeiramente visita o internato, parece fazê-lo pela “milionésima vez”, 

conhecendo-o já pelo “nutrido reclame” e pelo “bombo vistoso dos anúncios” que o 

mitificam: “Ateneu era o grande colégio da época”. Sérgio narra e comenta – pois assim é 

o jeito de expressar-se ao longo de toda a narrativa, – a mitologia urdida por um homem (o 

Aristarco que oportunamente conheceremos) “que de tempos a tempos reformava o 

estabelecimento, pintando-o jeitosamente de novidade, como os negociantes que liquidam, 

para recomeçar com artigos de última remessa”; e pouco a pouco deixa abeirarmo-nos do 

modelo heroico desse colégio.  

A contiguidade entre ação e pensamento n‟O Ateneu parece haver escapado a 

inúmeros de seus leitores, dentre eles Lúcia Miguel-Pereira (1973), a qual, não se 

apercebendo da narrativa ambígua de Sérgio, afere que “[...] não explica nunca coisa 

alguma; narra apenas, sem fornecer motivos nem tirar conclusões” (p. 116), “não 

estabelecendo premissas nem chegando a conclusões” (p. 117). Sérgio não só o faz de 

maneira verbal, como em todo o discurso imagético de sua narrativa, que linguística e 

plasticamente desconstrói parâmetros de ficção para reconstruí-los, explicando-os neles 

próprios, por meio de algo como uma metalinguagem. Sérgio no-los demonstra/ explica ; 

de modo, claro está, disfarçado pela visualidade pictórica com que parodia os clichês da 

tradição literária.  

Sabemos do ideal de uma “prosa poética” – que Raul Pompéia e a geração 

decadentista influenciada por Baudelaire incessantemente experimentaram –, e que se 



31 

 

derrama sobre O Ateneu (levantamentos estilísticos, funcionamento técnico e a atmosfera 

geral da obra evidenciam-no). Esse ideal, na estrutura do romance, por vezes oscila entre 

ação poética e pensamento da poesia, o que chega a ser proposital em Raul Pompéia 

embora não percebido pela maioria de seus leitores. Daí o pensamento mais difundido pela 

fortuna crítica d‟O Ateneu ser o da crítica ora biográfica ora histórica... Não percebem sob 

ela o desarranjo estrutural e funcionalista da própria matéria literária, que Sérgio tanto 

modela quanto pensa (a prova maior disso são os discursos auto-referenciais – 

“metalinguísticos” – de seu alter ego, o Dr. Cláudio, ao mesmo tempo ilustradores e 

unificadores da narrativa do romance com seu propósito estético)? Outras leituras, no 

entanto, percebem-no ou ao menos o insinuam... Alfredo Bosi, por exemplo, não deixou de 

problematizar como em sendo um “julgamento da civilização pela arte” ou uma “educação 

pelo romance”, e Paulo Paes, por sua vez, identificou na harmonia imagética das 

ilustrações da edição definitiva do romance com sua sequência narrativa. Tudo isso leva-

nos a crer, e até certo pondo evidencia-se, no amálgama significante/ significado que a 

formação literária de Raul Pompéia sabia indissociáveis. Se por um lado o século XIX por 

vezes se embotou na forma discursiva de suas narrativas, O Ateneu delas se utiliza como 

matéria discursivamente saturada através de paródia. Todas as nuances sexuais, por 

exemplo das influências naturalistas, e a própria crítica realista ao sistema do internato são 

apenas os exemplos mais óbvios de um discurso superficial que serve a toda a mecânica 

panorâmica d‟O Ateneu quando em suas páginas desfilam as páginas da literatura como 

resíduo histórico, perfeitamente naquele sentido de memória “compósita” segundo Vico.    

O importante aqui é a linguagem irônica que desmantela, por um lado, o 

estardalhaço propagandístico do Ateneu; por outro, a própria tradição literária que o 

alicerça como signo de um imenso panorama de livros. Eis como a ironia reclama a 

realidade banal de que se alimenta o reclame retórico do ambiente colegial: “A irradiação 

do reclame alongava de tal modo os tentáculos através do país, que não havia família de 

dinheiro, enriquecida pela setentrional borracha ou pela charqueada do sul, que não 

reputasse um compromisso de honra com a posteridade doméstica mandar dentre seus 

jovens, um, dois, três representantes abeberar-se da fonte espiritual do Ateneu” 

(POMPÉIA, 1905: 10). Há glórias no colégio de Aristarco. Mas quão antiga a fonte 

espiritual do Ateneu! A linguagem ambígua, tanto mais do que os privilégios de um 

narrador de primeira pessoa, permite-lhe comunicar, simultaneamente, a fonte mítica e a 
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mistificação discursiva do colégio que Aristarco empreende à guisa de um sistema escolar 

e social baseado no vulto dos grandes homens, os quais remontam às origens lendárias da 

própria historiografia moderna (basta lembrarmos, por um lado, o historiador Carlyle, 

modelo dessa época, e por outro o próprio Joyce, quando faz da personagem Stephen 

Dedalus, o herói, uma paródia dessa origem épica). Na desmistificação do mito retórico, 

Sérgio não perde de vista os vários modelos literários desse mito, ou seja, a galeria 

pictórica que se sobrepõe à arquitetura linguística do Ateneu, esta por sua vez também 

impregnada tanto de imagens propriamente pictóricas quanto de linguagem verbal 

figurada. Dessa maneira, ao passo em que nos vai abrindo o mapa “real” do colégio e 

ironizando o discurso que o engalana – o modelo retórico/ propagandístico dos internatos 

do século XIX –, parece largar, propositadamente, vestígios de retóricas da ficção que se 

amalgamam na geometria de seu colégio arquitetonicamente fictício.  

E o primeiro vestígio, claro está, é o do gênero épico, tão caro à forma romanesca e 

que Sérgio, por sua vez, desloca para o espaço derrisório das banalidades de colégio de 

época, embora bem literário, bem à Charles Dickens. Banalidades, em verdade, 

artificialmente dramáticas. Assim, evidente se mostra o processo paródico na evocação do 

signo épico do internato, cujo “bombo vistoso dos anúncios” convoca os meninos 

endinheirados do Império a abeberar-se de sua “fonte espiritual” qual recrutas deixando a 

família rumo à “luta dos merecimentos”... Fonte ambígua, onde a realidade bebe o sofisma 

retórico e Sérgio, o modelo mítico; mas aqui tudo é discurso, tudo é linguagem. Curioso 

também é pensar, do ponto de vista categórico, os modos como Sérgio manipula a forma 

dos gêneros narrativos, imiscuindo-os uns nos outros até o hibridismo. Sim, não é o 

“sensato” Telêmaco a despedir-se de Atena em busca de si, e é; muito do heroísmo do 

príncipe de Ítaca existe em Sérgio, mas de uma outra forma, ou melhor, em uma constante 

maleabilidade imagética e narrativa. Eis como, por exemplo, se despede do exótico 

“conchego placentário da dieta caseira” este que antes nos lembra um Proust menino 

enrodilhado nas anáguas de Penélope: “Um dia, meu pai tomou-me pela mão, minha mãe 

beijou-me a testa, molhando-me de lágrimas os cabelos e eu parti” (POMPÉIA, op. cit.: 8). 

Sentirá, deveras, saudades da aurora de sua vida? 

E da infância querida que os anos não trazem mais? Importa apenas redescobrir o 

tempo da ficção. A vida, o que é a vida? Sérgio o sabe, e anseia por redescobri-lo. No azul 

da adolescência as asas soltam, e aos antigos pombais ainda voltam para fingir sonhos tão 
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iguais! A atualidade é a mesma em todas as datas... Os clichês lhe são caros. O ninho a que 

não é possível voltar senão pela linguagem, senão na fábula. Sérgio nos diz que choraram, 

quando ruflou asas. Não chorou a si próprio. E imaginamos que realmente não, porque a 

passagem arquetípica augura-lhe no encontro com a origem fabulosa, o amadurecimento de 

si mesmo (Stephen Dedalus diria do “imo-senso”) – amadurecimento humano talvez, e 

certamente literário. O narrar uma infância que já se perdera possibilita-lhe, assim, 

desconstruir o próprio discurso romântico e moldá-lo na glória quimérica do Ateneu. Eis 

como somos convidados a seguir mãos dadas com o menino, e assistir à educação 

sentimental menos da víscera cardíaca do que do romance, em termos de um ângulo 

propriamente intelectual, do romance em todas suas possibilidades técnicas e estilísticas.  

Não é o caso de crermos nas confissões amorosas de Sérgio. E sim de 

visualizarmos a forma artística que ele deveras nos apresenta – nela crendo como se nós 

mesmos a houvéssemos criado. Quanta ironia! Sérgio nos fala da vida, mas quer que 

leiamos um romance; o estilo obsceno de sua ficção exibe-se-nos propositadamente na 

matéria escrita, e parece convidar-nos a escrevê-la com ele. A única realidade que lhe 

interessa é a literária; a única verossimilhança, a narrativa... (BOOTH, 1980: 70). De resto, 

teoria da literatura.  

Cada vez nos abeiramos mais do signo épico que abre O Ateneu na luta do encontro 

com o mundo literário de Sérgio. Antes de matricular-se no internato, dissera-nos tê-lo 

visitado duas vezes. A primeira foi por ocasião do encerramento dos trabalhos, em que os 

colégios geralmente se metamorfoseiam na vitrina dos produtos pedagógicos. Lá estavam 

miniaturas de grandes homens, grandes atletas, grandes pintores, todos grandes, grandes 

em tudo: porque a glória do fermento metodológico do ensino faz crescer em proporções 

hercúleas a clientela liliputiana! Sérgio “via e ouvia”. Não via ou ouvia; ambas as 

faculdades se completam na apreensão do monumento (um dado importantíssimo da 

linguagem e da técnica de ficção d‟O Ateneu). As figuras que percorrem os corredores 

soltam ecos espectrais que espelham, por sua vez, a imagem acústica a desprender-se do 

mítico reboco do Ateneu. O garoto, inocentemente, ouvia e via: “O espetáculo 

comunicava-me certo prazer respeitoso” (POMPÉIA, op. cit.: 11). Um prazer respeitoso 

que desrespeita, que dessacraliza, que desmistifica... Sérgio beira quase o deboche 

adolescente não fosse o rigor do conhecimento que lhe permite desconfigurar os lugares-

comuns do reclame institucional e fazer piada da jactância retórica: 
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A bela farda negra dos alunos, de botões dourados, infundia-me a consideração 

tímida de um militarismo brilhante, aparelhado para as campanhas da ciência e 

do bem. A letra dos cantos, em coro dos falsetes indisciplinados da puberdade; 

os discursos, visados pelo diretor, pançudos de sisudez, na boca irreverente da 

primeira idade, como um Cendrillon
6
 mal feito da burguesia conservadora, 

recitados em monotonia de realejo e gestos rodantes de manivela, ou 

exagerados, voz cava e caretas de tragédia fora do tempo, eu recebia tudo 

convictamente, como o texto da bíblia do dever; e as banalidades profundamente 

lançadas como as sábias máximas do ensino redentor (POMPÉIA, op. cit.: 11-

12).   

 

 

Até que ponto o drama de Sérgio também não é uma “tragédia fora do tempo”? 

Arremeda a “boca irreverente da primeira idade”, e nela simula a imaginação dos primeiros 

poetas, os quais, “terrificados e aturdidos pelo grande efeito, cuja razão desconheciam”, 

deram em traduzir na imagem o fantástico que lhes figurava, motivo por que “a natureza da 

mente humana leva a tomar a natureza pelo seu efeito” (VICO, op. cit.: 76). Assim como 

os trovões levaram os aedos primitivos a identificá-los com Júpiter, Sérgio identifica 

semelhantemente os botões dourados à Idade de Ouro que as fardas do Ateneu vêm cobrir 

da “consideração tímida de um heroísmo brilhante”. Botões, pequenos; ouro, fulgente. 

Nada escapa às analogias de sua linguagem, ora por contiguidade, ora por antinomia, e 

sempre pela busca pictórica da expressão: o “texto da bíblia do dever”; as “sábias máximas 

do ensino redentor” etc. Sérgio nos pinta, quando escreve, modelando a própria linguagem. 

Eis como arremata o parágrafo: “Parecia-me estar vendo a legião dos amigos do estudo, 

mestres à frente, na investida heroica do obscurantismo, agarrando pelos cabelos, 

derribando, calcando aos pés a Ignorância e o Vício, misérrimos trambolhos, consternados 

e esperneantes” (POMPÉIA, op. cit.: 12). 

Na arquitetura desta “crônica de saudades”, Sérgio evoca toda a arqueologia 

fabulosa por modelo de sua prosa de ficção. Um amontoado de ruínas que ele segue 

escavando, em busca de saciar a utopia de originalidade. Triste utopia! Quando mais 

arquiteta a narrativa, parece erguê-la sobre a planta arquitetônica de outros textos, 

revelando-nos os paralelos desse encontro. A inocência infantil dos cachos de ouro 

metamorfoseia-se nos estratagemas de uma luta ambígua: o amadurecimento individual, 

mas também a formação de um estilo literário, que se modelam na busca de armas que 

outros empunharam para a mesma luta de realizar a fábula. O que vemos construir-se é, 

                                                           
6
 Título original do conto de Charles Perrault, A Gata Borralheira. 
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simultaneamente, o labirinto que Sérgio adentra e a linguagem que nos adentra em seu 

labirinto estilístico/ metafórico. A linha de Ariadne, no que se desfia, vai-nos revelando 

sob a superfície da narrativa um velho tapete de signos que o garoto pisa, 

propositadamente, com os pezinhos imaculados de sua infância amorosa, e conforme 

caminhe, deixa-nos antever sinais que se aderem no marfim dos calcanhares... Das cinzas 

da infância renasce o conhecimento; da inocência etimológica, a ambiguidade figurativa de 

um infante que fala cheio de malícia. Quando sua crônica arder em chamas, quiçá vejamos 

a realização daquela utopia a partir da origem que a modela – e teremos percebido que essa 

origem mesma fora ininterruptamente reclamada durante todo o processo. Basta olharmos 

onde o garoto bebe sua infância.  

Célebre e heroica a infância que vemos perder-se nos corredores do Ateneu. O 

“regime do amor doméstico” e o “novo clima rigoroso” fundem-se na metamorfose do 

sonho dourado que deixa de luzir nos brinquedos para brilhar nas armas.  

Lá vemos Sérgio pela vez primeira nos subterrâneos do Ateneu: 

 

Eu me sentia compenetrado daquilo tudo; não por entender bem, como pela 

facilidade da fé cega a que estava disposto. As paredes pintadas da ante-sala 

imitavam pórfiro verde; em frente ao pórtico aberto para o jardim, graduava-se 

uma ampla escada, caminho do andar superior. Flanqueando a majestosa porta 

desta escada, havia dois quadros de alto-relevo: à direita, uma alegoria das artes 

e do estudo; à esquerda, as indústrias humanas, meninos nus como nos frisos de 

Kaulbach, risonhos, com a ferramenta simbólica – psicologia pura do trabalho, 

modelada idealmente na candura do gesso e da inocência. Eram meus irmãos! 

Eu estava a esperar que um deles, convidativo, me estendesse a mão para o 

bailado feliz que os levava. Oh! que não seria o colégio, tradução concreta da 

alegoria, ronda angélica de corações à porta de um templo, dulia permanente das 

almas jovens no ritual austero da virtude! (POMPÉIA, op. cit.: 13). 

 

 

Ele não apenas diz, como um guri naturalmente o diria ante o panorama fantástico 

que é o mundo frente aos olhos da infância – Oh! Sérgio, ao contrário, desdiz todo o 

discurso latente nessa interjeição, disfarçando na imagem do menino basbaque a perícia 

engenhosa da própria fantasia. E mais, ele o traduz em plena forma. A facilidade da fé 

cega a que estava disposto lembra-nos a ignorância que nasce da curiosidade e gera a 

ciência, ainda segundo Giambattista Vico, autor admirado pelo barroco e pelos artistas 

modernos que revisitaram as artes do engenho (a citar o próprio James Joyce de Stephen 

Dedalus): “O espanto é o filho da ignorância; e quanto maior o efeito admirado, tanto mais 

proporcionalmente, cresce o espanto. Tanto mais robusta a fantasia, quanto mais débil o 
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raciocínio”. E assim prossegue a filosofia poética tão cara à modernidade: “O mais sublime 

ofício da poesia é o de conferir sentido e paixão às coisas insensatas. E é propriamente dos 

infantes o tomar coisas inanimadas entre as mãos e, entretendo-se, falar-lhes como se elas 

fossem pessoas vivas” (VICO, op. cit.: 42). Que gera a ciência é o que importa. Qual seja? 

A poesia. O problema ficcional que há pouco nos ocupava, entre narrar e mostrar, Sérgio 

no-lo soluciona não pela exclusão, mas na contiguidade entre discurso verbal e imagem 

visual que O Ateneu, de início a fim, polemiza, e que foi o suficiente para escolarizá-lo 

entre barroco e impressionista... Ou melhor, como panorama de crítica alegórica/ funcional 

de todos os estilos e épocas da literatura.  

Na construção d‟O Ateneu reclama-se, amiúde, a armadura alegórica que o torna 

ainda mais labiríntico e na qual se erguem as paredes do próprio Ateneu com seus auto-

relevos que falam... A alegoria é um artifício de plasticidade infinitamente maleável, e 

Sérgio se apraz em moldá-la no reboco desta crônica; mas também é um artifício, em 

termo de gradação significante, mais complexo do que a comparação, a metáfora e a 

própria metonímia, porque não diz objetivamente, porque não indica: o signo alegórico 

tece em torno de si discursos múltiplos em disparidade e desfaçatez, e dele é própria a 

simultaneidade do artifício verbal com o visual. 

Outro grande impasse, então, se nos revela: – Como categorizar um romance que se 

realiza e algo como se define justo na ruptura de categorias? Arrostá-lo aos romances de 

tese surtiria efeito igualmente estéril. Mesmo porque não existe um pensamento n‟O 

Ateneu – o romance é o pensamento. Isso, por sua vez, implica que o pensamento tenha 

uma forma, e então outro quiproquó: poema em prosa ou prosa poética? Logo vemos quão 

fingida é a ignorância deste pirralho, em trazer-nos os dilemas mais ontológicos da técnica 

da ficção alegoricamente disfarçados nos signos de uma travessia humana.  

Sérgio e o Ateneu mesclam-se, fundem-se na mesma expressão mórfica, na mesma 

linguagem poética que busca materializar a utopia de uma originalidade narrativa, e o 

resultado é um só, a forma arquetípica d‟O Ateneu.  

Não é gratuita a referência mítica que lhe serve de modelo para tal saga. Ela 

funciona na adequação, em princípio utópica, de uma origem poética à forma romanesca 

que simula no amadurecimento de um púbere o amadurecimento do próprio romance. Mas 

sempre a forma, a nostalgia da forma. Lembremos: o protagonista destas saudades não é 

quem narra, quem lê... e sim ela, a linguagem. Romance da linguagem, daí resulta o caráter 
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mais ambíguo d‟O Ateneu: a correspondência dos fragmentos mnemônicos do narrador na/ 

com a atualidade narrativa, atualidade formal. Ainda não é o caso sequer de observamos a 

voz do autor Raul Pompéia. Quando pensa o romance na perspectiva poética, Sérgio, a 

personagem, pensa imediatamente o gênero épico no qual a Modernidade o forjou 

armando-se da arte e do engenho de Homero, de Virgílio, de Camões... Na Ilíada, por 

exemplo, a arte educa o sentimento, e não o contrário, como no romanceiro moderno, em 

que a vida busca educar a arte, e que nem mesmo a moralidade do Realismo pôde 

remediar. Flaubert ressentiu-se disso, no século realista de Raul Pompéia, e logrou 

desmascará-lo no retorno da novelística à origem da fábula de que se refestela Salambô...  

O texto homérico chega ao limite de educar a própria natureza geográfica, como o 

soube o helenista Victor Bérard ao se dar conta de quão fidedigno era o mapa poético de 

Homero! Lá está também a vida, igualmente exata e não menos fabulosa; lá estão, 

igualmente, o julgamento e a onisciência de um narrador não menos presente do que as 

vozes do romance – ora “psicológicas”, ora “históricas” – que louva este e aquele herói, 

que julga este e aquele comportamento, que chega a tomar vez entre os deuses na tessitura 

do fado... Nem mesmo a homogeneidade que dizem pertinente no gênero épico, e de que o 

romance se exulta de haver fragmentado, chega a ser mais importante em Homero do que a 

vida – mas a vida do ponto de vista da linguagem, exata, rigorosamente exata. Basta 

olharmos como todas suas personagens vivem, o príncipe, a esposa, o porqueiro, o 

bandido, o lacaio, a feiticeira, o adivinho, o ébrio, o astuto... E nenhuma vive como a outra. 

Logo, a individualidade não é própria do romance, tão sentimental e subjetivista, e Sérgio 

tem plena consciência quando diz buscá-la na origem arcaica do Ateneu: melancólico, ao 

mesmo tempo, porque não a inventara e porque custa escavá-la na crosta retórica/ histórica 

da prosa de ficção. Lembremos os conselhos de Palas Atena de que Telêmaco se armasse 

na busca de um pai: determinação heroica de armar-se de letras em busca da construção 

poética de sua crônica romanesca... na busca de si mesmo, do estilo. Vejam, pois, Sérgio às 

portas do seu colégio...  

* 

 

Os grandes escritores escrevem a vida. Os leitores copiam-na.  

Vejam os desdobramentos de Werther... Vejam, outrossim, como os aforismos de 

Oscar Wilde se confirmam desde que na perspectiva radical do artista.  
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A decadência da mentira foi um vício na prosa de ficção do século XIX. Poucos 

escritores – sobretudo os “realistas” e “naturalistas” – intuíram sobre a fábula da vida. O 

caso de Charles Dickens é singular, como o de Balzac e do próprio Flaubert, em cujas 

páginas a realidade mais comezinha veste sem pudor algum, embora sob todos os cuidados 

da técnica narrativa, a máscara do sonho. O Ateneu ousou “mentir” em uma época em que 

a Literatura Brasileira soterrava a imaginação com os entulhos da sociedade moderna. 

Grosso modo à exceção de uma Iracema e um Brás Cubas, as mentiras de Sérgio 

recuperam uma engenhosidade metafórica e verbal (em poesia oitocentista brasileira, 

restrita a Sousândrade) que remonta aos palimpsestos do Padre Vieira, ou seja, à própria 

estética da mentira: o barroco que nos ensina que la vida es sueño. 

Sérgio é um leitor e, simultaneamente, escreve com melancolia a vida que poderia 

ter vivido... Ele mente aquilo que lê, ou seja, desdobra sobre a própria linguagem as 

páginas de sua educação literária. Isso não quer dizer que soterre, de todo, a experiência 

humana que deveras conhecera. Ao contrário. Ele ensina da experiência humana da leitura 

(talvez a que mais se imprima em nossas individualidades no silêncio circunspecto em que 

nos encontramos com ela). A individualidade que ao mesmo tempo desmistifica e outra 

vez fantasia, que ao mesmo tempo ironiza e manipula o mundo real. O Ateneu, enquanto 

espaço de encontro com a origem literária, mostrar-lhe-á o aprendizado polêmico de que 

no mundo – o ambiente humano de carne e osso – o indivíduo não se acha sozinho, mas 

enredado em um labirinto de formas aparentemente estranhas que a todo o instante lhe 

ameaçam a integridade, e que no romance se repete não menos semelhante. O pai que o 

antepõe à porta do internato é apenas um símbolo... Depois daquela porta, sim, vergará “ao 

peso de uma responsabilidade literária de 40 séculos levada ao cubo” (ARARIPE JÚNIOR, 

1978: 146) no encontro com a paternidade arquetípica que lhe interessa. Mas o pai natural 

está ali, instigando quantas conjecturas possam os leitores do drama psicológico deste 

menino, mediando inclusive as lágrimas da solidão que sofre, creem uns, da solidão que 

finge sofrer, outros
7
...  Araripe Júnior, o primeiro leitor d‟O Ateneu, delineia o desenho de 

Raul Pompéia, segundo ele preocupado numa reflexão estética que, veremos 

                                                           
7
 Alguns leitores fiaram-se tanto nas lágrimas de Sérgio, a ponto de identificar a tônica do romance 

unicamente com a solidão tétrica do Ateneu. Assim é, por exemplo, com Lúcia Miguel-Pereira: “na essência, 

porém, nada mais era do que o drama da solidão” (op. cit., p. 108); “a solidão que o acorrentava” (idem, p. 

112). Já Leyla Perrone-Moisés vê nas lágrimas o “clichê de folhetim ou melodrama” (1988, p. 21) que Sérgio 

funde na gênese de sua imagem literária.  
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oportunamente, o romance endossa na figura do Dr. Cláudio: “[...] perturbado pela 

enormidade da arte, reincidindo a ideia de buscar uma forma calma, que é, enfim, a 

tranquilidade da própria consciência artística [...], a fixar com a vista uma verdade que não 

há, através de um temperamento delicado e de uma literatura infinita, que o domina como 

se constituísse a única realidade da vida” (ARARIPE JÚNIOR, op. cit.: 146). Essa 

obsessão pela originalidade do estilo, que denominamos em termos gerais por uma 

“nostalgia da forma” – termo do próprio Araripe – é o pensamento que ora buscamos em 

torno d‟O Ateneu. 

A fortuna crítica d‟O Ateneu, tendo em Araripe Júnior a primeira sensibilidade do 

caráter literário deste romance, raramente se deu ao trabalho de analisar o funcionamento 

dessa literariedade, a exemplo dos paralelos míticos:  

 

Aí estão dois textos de duas obras literárias escritas em épocas distantes. Em 

ambos existe um profundo realismo literário que assegura a atualização da fábula 

no tempo e espaço humano. Em ambos, os personagens terão que enfrentar 

situações que estão no limiar de suas vidas. Um e outro personagem são 

arrastados pelo ideal na busca do mito e terão de atravessar o desconhecido. 

Telêmaco é aconselhado a buscar seu pai desaparecido, isto é, a voltar às origens 

(SILVA, 1985: 117). 

 

 

Logo nos é dado a perceber que o romance, e principalmente ele, reclama a figura 

humana de Sérgio para realizar aquela utopia do estilo; um humano demasiado humano, 

que se desumaniza na forma do mito. A perspectiva de que os sofrimentos psicológicos do 

garoto camuflam a experiência poética de um romance, é por si mesma polêmica. Sérgio se 

diz virgem para o mundo que o espera, e se imaginarmos que seu mundo é a literatura, 

perceberemos o quanto já o conhece, e nada lhe escapa, porque nada escapa ao literário. 

Mas precisa do internato como argumento humano. No jogo permanente entre fábula e 

realidade, entre origem e originalidade, entre o particular e o universal destas 

reminiscências, terminamos por conhecer o jogo poético de Sérgio, que reclama o viço do 

qual o romanesco parece não mais usufruir; algo como a paixão.  

O discurso amoroso e o discurso beligerante, ambos artificialmente apaixonados, 

evocam duas paixões literárias. Ceifada a imaginação em busca da verdade, a vida deixou 

de florir no jardim da prosa. O ambiente do internato ganha, assim, especial significância 

porque se metamorfoseia no espaço da educação sentimental do romance. Quem nele se 

educa é, ao mesmo tempo, um garoto e o escritor, ambos sonhando com os louros, com 
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uma liberdade que nem a burguesia logrou realizar nas lutas da sociedade tampouco nas 

teses liberais. Liberdade criadora, que o romance perde quando se fecha enquanto sistema. 

A vida chegou então ao limite de reclamar à própria arte que a ressuscitasse, e outro não 

foi o herói senão o poeta moderno. Lembremos, outra vez, a frase de Walter Benjamin: “O 

herói é o verdadeiro tema da modernité. Isto significa que para viver a realidade é preciso 

uma formação heroica”. E que formação seria essa, senão literária ou, melhor dizendo, 

mítica? Baudelaire e Zola – duas referências na construção d‟O Ateneu – como que 

engalanam suas personagens de um heroísmo poetizado nos constituintes imagéticos delas 

mesmas, evocando quer nos anseios quer nas lutas populares que as caracterizam, um herói 

ancestral e selvagem, que trilha na imundície das ruas, que beira o novo exotismo da 

banalidade, que dessacraliza os lugares-comuns do pensamento burguês e coroa – na 

margem do poder – o novo herói. Um herói que se deseja, porque disfarçado do presente, 

original... A realidade de um garoto amuralhado no internato, por seu turno, revelar-se-ia 

menos heroica, os sonhos e as lutas que ali trava disfarçando a fonte onde se reflete? 

Sérgio mostra-se íntimo na marginalidade que já o encontra heroicamente armado; sua 

linguagem, antes de ruí-lo, margeia o poder retórico do romance.  

Um reflexo ambíguo, decerto, porque no espelho mítico assoma também o 

indivíduo moderno com os novos elementos que o situam no tempo e no espaço, 

comunicando-se com a velha teogonia de sua origem.  

No caso de Sérgio, o propósito não é bem disfarçar-se na contingência do colégio 

interno, mas sim revelar o que ali existe de ancestral, ou seja, como o Ateneu se mostra, 

simultânea e artificialmente moderno e antigo. Porque figurativa e ambígua, a 

comunicação de sua origem poética com a temporalidade narrativa, romanesca, revela-se 

radical e polêmica, radicalizando a correspondência entre o mito e a realidade, o que 

resulta polêmico justamente na maneira como o encarna tanto na forma humana quanto na 

metamorfose do romance. Claro está que para o efeito literário de sua realidade, evoca todo 

o artifício alegórico e uma memória de literatura. Por um lado vemos o herói redescoberto 

no tempo mítico; por outro, a luta heroica pela individualidade em um colégio interno do 

século XIX. Sérgio é irônico, pois nos mostra quão arbitrária seria essa oposição na 

perspectiva de sua “crônica de saudades”. O rito de passagem para o amadurecimento de 

sua autoconsciência não é apenas mais uma cena literária, especificamente do gênero que 

chama “romance de formação”; é mesmo arquetípico, na medida em que, por um lado, se 
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comunica diretamente com as fontes épicas do gênero romanesco e, por outro, atualiza 

assim a forma expressiva de si mesmo, enquanto personagem “mítica”. Aristarco bem o 

exemplifica. Seja na criptografia aristocrática de sua origem, seja na antítese entre velho 

vaidoso e o deus Júpiter, Aristarco é todo um sintoma arqueológico, de ruína, e nesse jogo 

antitético guarda-se a própria alavanca mecânica da narrativa, ou seja, o movimento 

metamórfico d‟O Ateneu, perfeitamente barroco, do esplendor à derrota, do anúncio 

bombástico de um colégio de moda para as chamas épicas que se derramam sobre seus 

corredores... Sérgio, o enfant terrible da ordem “aristárquica” (ou melhor, o alter ego do 

artista Raul Pompéia) mescla assim o antigo e o moderno, e nessa dialógica encontra a 

harmonia expressiva de seus diapasões, o acorde harmônico dos contrastes, o equilíbrio de 

cores e formas que tange a pujança expressiva e sofisticada de sua linguagem decadente/ 

barroca.    

Ao mesmo tempo vemos erguer-se o caráter do narrador, as paredes do Ateneu e a 

estrutura do romance; a emancipação psicológica e a conquista de um estilo particular. Na 

busca pela “individualidade” – ou, como sói melhor ao percurso aqui trilhado, pela forma 

original (em sentido mesmo plástico) de si mesmo, – Sérgio forja-se no modelo canônico 

de heroísmo que nos remonta, sintomaticamente, desde Homero. O menino “artificial” nos 

mostra como sob o mármore já lavrado pelo tempo incendeia-se o coração ainda selvagem 

do artista quando jovem... O mármore é, ao mesmo tempo, o mito petrificado e a 

metamorfose da matéria verbal, que se modela na estrutura do romance, em cada capítulo, 

parágrafo, linha e palavra. Tal simultaneidade, pois, traduz-se como sintoma de uma época 

que, depois de saturada pelas promessas da verdade histórica, anseia novamente pelo 

sonho, não só o delírio nefelibata e sim o próprio objeto concreto, a obra de arte tangível 

simultaneamente pelos sentidos e pela inteligência. Eis o que entendemos como uma 

perpétua nostalgia da forma, sob o signo da fantasia e do engenho, que define a busca de 

Raul Pompéia/ Sérgio pela expressão a mais sofisticada da linguagem. O Ateneu se traduz, 

assim, à guisa da prosa poética almejada sobretudo pelos decadentes do século XIX, a 

partir de Baudelaire, e que chega mesmo ao mais realista dos escritores modernos, o 

Flaubert (mentor da plêiade de novos prosadores, a exemplo de Huysmans, Dujardin, Poe, 

Wilde, Joyce etc.) de Salambô, um romance poético igualmente erguido sobre as ruínas do 

tempo e as metamorfoses do mito como fontes de uma originalidade a qual, porque 

utópica, desmaia sobre o jovem rosto dos modernos as sombras da melancolia. Sérgio deita 
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também suas flores do mal aos pés dos antigos monumentos, as Pompéias, Romas e 

Alexandrias revisitadas se não pelas sarjetas e bulevares do submundo urbano, ao menos 

nos corredores do Ateneu, segundo ele mesmo, o “microscópio da sociedade”.  

Aos poucos nos são dados a perceber os meandros desta crônica de saudades, que 

Sérgio fia como se à espera do reencontro com heróis de velhas sagas... Não lhe interessa 

repetir ipsis litteris os passos de Homero, Virgílio, Dante, Tasso, Camões etc. Mas, sim, 

remodelá-los, o que por sua vez não lhe impede o manuseio de linhas fragmentárias na 

composição de sua própria originalidade como decalque “falsificado” de uma origem. O 

falseio implica aqui a fantasia, as artes do engenho artístico; em termos poéticos, a 

invenção. Sem tal perspectiva do manuseio criativo da fonte, muitas vezes as alusões 

literárias de Sérgio sobrepor-se-iam como simples algaravias ininteligíveis, ou no muito 

um plágio obsceno. Aqui adentramos no âmbito da intenção poética, onde tudo se permite 

desde que sob o rigoroso horizonte da arte. O estilo da prosa de ficção entre o século XIX e 

início do século XX, na Literatura Brasileira, beirou não raro um esteticismo de ressaibo 

pseudo-científico e acadêmico, visível nos mais remotos naturalistas, por exemplo, e ainda 

nestes sinônimos do beletrismo nacional, Simões Lopes Neto e Coelho Neto etc. Mas antes 

mesmo que o autor d‟Os Sertões viesse a lapidar um estilo tão marcado, e igualmente 

retórico quanto aqueles, e esses próprios defeitos tornasse virtudes, fê-lo antes Raul 

Pompéia, valendo-se de contrastes e figuras de uma forma de linguagem tão barroca 

quanto a de Euclides da Cunha.  

Pompéia, hábil na observação do mundo sensível assim como no manuseio da 

linguagem, criou o mundo de Sérgio a partir de palavras e imagens, não como os de sua 

época criariam, em se tratando de um caso social tão comum como o de um internato (a 

exemplo dos cortiços de Aluizio Azevedo), mas sim intercalando entre a vida e a matéria 

verbal os resquícios fragmentários do mito, que, por seu próprio anacronismo, conduz a 

linguagem a uma singularidade expressiva apenas exequível pelo código poético, que se 

fabrica, no sentido mais correto da poesia, enquanto matéria de criação levada a cabo pelo 

labor do artista.  

À beira da tradição clássica, os olhos do garoto percebem as minúcias individuais 

sob a pluralidade mítica apenas simulada pela metamorfose da originalidade, digamos 

“psicológica” e propriamente pictórica, da qual o próprio Homero – a despeito da 

generalização da epopeia como gênero coletivo, não do indivíduo e sim de toda uma 
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cultura – não se descuidou ao traçar o perfil humano de suas personagens. Segundo bem 

anotado pelo tradutor Carlos Alberto Nunes, das “miniaturas das comparações” (apud 

HOMERO, 2004: 10) resulta o desdobramento do mito ao longo dos tempos, na atualidade 

das lendas homéricas que partilham conosco as esperanças de Penélope, os dilemas de 

Aquiles, a lealdade do simples Eumeu... (daí o fulgor vital que algumas vezes escapa a 

textos etimologicamente bem cuidados, na perspectiva vernácula, como o de Odorico 

Mendes, ou de um Feliciano de Castilho, nos quais, no entanto, prevalece uma ânsia de 

adequação estilística que induz a muitos artifícios métricos e, assim, não raro esteriliza a 

simplicidade expressiva de uma cena ou de uma descrição por vezes melhor logradas 

justamente pela singeleza vocabular e despojamento de um Leminski, Haroldo de Campos, 

Paulo Paes etc.). Muitos séculos depois, souberam-no os grandes romancistas; um Dickens, 

um Balzac, um Tolstoi, um Proust, não obstante autores de enredos longos e densas 

galerias, souberam imprimir o mesmo vigor em suas muitas personagens sob a lição antiga 

da síntese poética. O criado de Ivan Ilicht aplacando-lhe as dores não nos impressiona 

menos do que a saga quimérica de Lucien de Rubempré... Só os escritores com profundo 

senso dramático, digo, com uma perfeita educação sentimental do romance, logram 

semelhante dádiva. Na tela isso funciona como um Lawrence Olivier no papel de uma 

personagem simples... mas que personagem! Em outras palavras, os escritores dotados de 

perfeita acuidade técnica ocupam-se, por mais longo que seja o enredo e o elenco, das 

“miniaturas das comparações”, lição clássica atualizada pelo senso plástico do escultor e 

desenhista Raul Pompéia.  

O sistema romanesco filia-se (em pleno sentido genético) ao gênero de poema que 

Homero fundou, em idade mui remota, para alumiar os passos das futuras gerações, como 

a daqueles escritores miniaturistas. Desde que inolvidáveis destroços da Ilíada e da 

Odisséia, no sentido de erguer novas muralhas poéticas, elegeram outros gêneros do 

discurso figurado, não ignoramos que o fizeram sobre as ruínas daqueles célebres poemas 

de guerra. O romance, acima de quaisquer outros, sabe-se filho legítimo da tradição épica, 

eis um senso comum das historiografias literárias; e muitos dos constituintes que se 

supõem terem-se desenvolvido em épocas mais recentes, em verdade remontam à mais 

antiga origem do homem e da expressão poética de seu pensamento. 

Não raros episódios do pai da literatura ocidental ecoam nos capítulos romanescos, 

nas impressões humanas ainda vívidas na herança literária do Ocidente. Nem o romance de 
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crítica social, o romance psicológico, o romance descritivo e tantas outras especificidades 

do gênero, nem mesmo quaisquer modelos de prosa de ficção prescindem do texto 

homérico porquanto, digamos assim, o primeiro códice das paixões humanas dedicado à 

educação sentimental/ estética dos povos justamente como modelo, ou seja, uma forma 

moldável e possível de “copiar”... Seja Penélope tecendo a volta de Ulisses, a 

intemperança de seus cortejadores, ou os ciúmes do moço Telêmaco, recordamos a 

maestria poética que lhes tem garantido a imortalidade. Não espanta, embora alguém 

lamente, que muitos leitores se voltem para Homero apenas depois de terem lido James 

Joyce... Nesse aspecto, Eliot tem razão quando nos leva a crer que autores de hoje se 

evidenciam conforme evidenciem a perenidade daqueles que morreram, isso é, da imensa 

dívida dos talentos individuais para com a tradição.  A intertextualidade em si (no que se 

refere a personagens e imagens, assim como a estruturas verbais) talvez não explique a 

formação de um gênero, tampouco defina o caráter de um escritor, mas sem dúvida é uma 

das características imprescindíveis do romance e, por conseguinte, de um estilo romanesco, 

uma novela, um conto. Os melhores romancistas, quanto mais rebeldes e “originais”, não 

se esquivaram em utilizá-la, revelando assim os resquícios – no caso de um Joyce, por 

incrível que pareça, de maneira não muito subtil – que modelam e estruturam seu próprio 

estilo.  

O que hoje conhecemos de sua lavra nos fascina pela maneira como o tempo tem-

no conservado, e por sabermos que ao longo de possíveis transformações de uma origem 

por si fabulosa, o mesmo sentido – ou em algo ainda semelhante – de forma e unidade 

prevalece até nossos dias. O sentido dessa harmoniosa juventude está em que Homero 

bebeu-a da fonte ainda mais remota de todas as narrativas, estejam situadas na dimensão 

mítica da civilização grega ou na miscigenação helenística, não receoso em ocultar os 

fragmentos que por fim se unificaram na urdidura de seus poemas. Imorredoura lição 

poética (que o Stephen Dedalus joyceano depois lerá em São Tomás de Aquino: integritas, 

claritas, consonantia: inteireza, claridade, harmonia). No eco de rapsodos ainda mais 

remotos, o narrador homérico ainda nos oferece não apenas uma verossimilhança, mas 

propriamente um encanto e simpatia mais tarde reclamados por Walter Benjamin. Temos 

enaltecido o estilo de Sérgio, a oratória solene e bem cuidada; mas não podemos fechar os 

olhos à simplicidade que a vida, ao intrometer-se na atmosfera mítica, nos oferece e que 

por tal razão aproxima de nós os próprios sentimentos fingidos de Sérgio. 
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A fonte mítica reconstrói-se das próprias cinzas, e rejuvenesce todas as velharias 

humanas, atualizando a mesma nostalgia de fundir palavras e coisas sob o signo cratilíco 

da unidade, que é um ideal já controverso em Homero e ainda mais no ambiente 

romanesco. O Ateneu toca diretamente nessa polêmica, quando elege a pluralidade do 

romance. A unidade homérica, ou propriamente a do gênero épico, é uma controvérsia do 

ponto de vista de um modo linear e homogêneo de narrativa que a crítica classicista lhe 

outorgou, até o século de Hegel. Em Homero existe harmonia, o que é diferente de 

unidade. Basta olharmos o quanto a Ilíada se fragmenta em episódios, o quanto ali as 

personagens se distinguem umas das outras e dos modos de narrar. Ali temos o embate a 

céu aberto entre gregos e troianos, mas também o lirismo de alcova entre Aquiles e 

Pátrocolo, Heitor e Andrômaca, sem pieguice e com uma medida artística de paixão que a 

metamorfose narrativa segue tangendo em correspondência com o todo fragmentário e 

beligerante da epopeia. Ecoa uma linguagem que medeia os fragmentos, e nos instiga a 

ouvi-la. Essa linguagem, porque mítica, é a linguagem demasiado humana, que rompe o 

limite do código e do próprio humano, e se abeira da síntese poética, da selvageria 

indômita da arte, que não se permite generalizar. Sérgio nos lembra infinitas personagens 

desse elenco, não simplesmente porque se lhas assemelhe, mas porque lhes repete 

propositadamente as palavras. Essas palavras, ao mesmo tempo, codificam e revelam a 

linguagem retrospectiva ao encontro do mito e do modelo épico. Nela recordamos outras 

falas de semelhante timbre, como se a escrevesse sobre a arquitetura de velhos 

palimpsestos, do que resulta toda a ambiguidade deste romance poético. Fênix diante de 

Aquiles, a exortar-lhe o conhecimento simultâneo de palavras e de ações. Minerva diante 

de Telêmaco, incitando-o a largar dos brinquedos e tanger as armas. Dois fragmentos 

homéricos incrustados na trama de um romance do século XIX, quando a prosa de ficção 

se detinha à tangibilidade social e imediata das referências humanas. O Ateneu, pelo 

contrário, nos leva àquele ideário grego que Jaeger não menos homericamente coligira para 

inventário das civilizações vindouras. Em seus capítulos nos é dado a perceber, pois, os 

quadros poéticos do pequeno Sérgio.  

Sérgio nos mostra algo como uma ética do romance.  

As primeiras folhas d‟O Ateneu tremem ao mesmo vento que a varrer as escarpas 

helênicas, levavam consigo os vaticínios do embate inevitável entre gregos e troianos. 

Nosso herói é um menino de onze anos a adentrar o pórtico de um internato. Mas adentra 
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como pelas muralhas de Tróia, com todas as promessas de luta e glória dos anos dourados 

de sua infância entre livros fabulosa. Não ignoremos o signo épico d‟O Ateneu. Um signo 

que se desdobra em todo o romance, e o laureia. Só assim podemos desvendar na 

superfície narrativa a beleza dessa crônica, isto é, sua linguagem disfarçada, que se limita 

na harmonia da forma, do que resulta a ética, e assim procede à técnica de sua ficção.  

Um trecho codifica a ambiguidade heroica da narrativa, é mister repeti-lo: “Mas um 

movimento animou-me, primeiro estímulo sério da vaidade: distanciava-me da comunhão 

da família, como um homem! Ia por minha conta empenhar a luta dos merecimentos; e a 

confiança nas próprias forças sobrava. Quando me disseram que estava a escolha feita da 

casa de educação que me devia receber, a notícia veio achar-me em armas para a 

conquista audaciosa do desconhecido” (POMPÉIA, op. cit.: 7-8). O entusiasmo da 

puberdade carrega o signo de uma educação épica. Na advertência paterna às portas do 

colégio ecoa a voz de Fênix perante a comitiva de Agamenon, exortando Aquiles a 

manejar com mesmo rigor armas e palavras: “Contigo, estranho jovem/ À guerra e 

discussões que heróis afamam,/ Longevo o bom Peleu para Agamenon/ De Ftia me 

expediu, que na loquela/ Te amestrasse e no obrar” (HOMERO, 1957: 155).  

Jaeger (1995: 30) situa assim os versos da Ilíada:  

 

Não foi sem razão que os Gregos posteriores viram nestes versos a mais antiga 

formulação do ideal de formação grego, no seu esforço por abranger a totalidade 

do humano. Citaram-no com frequência, num período de cultura refinada e 

retórica, para louvar a alegria da ação dos tempos heroicos e opô-la ao presente, 

pobre de ações e rico de palavras. Mas pode também ser citado, por outro lado, 

para demonstrar a feição espiritual da antiga cultura aristocrática. O domínio da 

palavra significa a soberania do espírito. A frase de Fênix é pronunciada durante 

a recepção dada pelo colérico Aquiles à legação dos chefes gregos. O poeta o 

opõe a Ulisses, mestre da palavra, e a Ájax, o homem da ação. Deste contraste 

ressalta com suprema clareza o ideal da mais nobre formação humana, no qual 

Fênix, mediador e terceiro membro da embaixada, educou o seu pupilo Aquiles, 

e que o poeta quer exemplificar neste herói, de todos os maior.  

 

 

Acrescente-se a isso a própria acepção de Aristóteles quanto ao manejo da retórica. 

A retórica clássica, com certo obscurantismo didático e esvaziada do idealismo primevo 

em favor do jogo verborrágico do estilo, marca a educação nos tempos de Raul Pompéia. 

Dois ideais se encontram na passagem de Sérgio pelo Ateneu. Primeiramente, a 

educação da selvageria natural e em seguida, a emancipação do caráter. Duas premissas 

antitéticas, porque a educação é já uma violência contra a individualidade na medida em 
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que tem o coletivo por parâmetro. Lembremos a origem selvagem e indômita da arte, e 

podemos perceber o conflito de Sérgio. Seu amor recebe a lição de quantos amores 

conhece a literatura. Percebemos, por conseguinte, a polêmica desta educação pelo 

romance que, por ironia, busca emancipá-lo. 

Até que ponto Homero traduzia um ideal homogêneo? O perfil de suas personagens 

é tão, ou melhor distinto, do que o das personagens modernas; heróis e humanos, senhores 

e servos, homens e mulheres, nenhum caráter se repete em seu denso elenco. N‟O Ateneu 

essa individualidade das personagens sofre o olhar unilateral de Sérgio, que as termina 

desenhando segundo o ângulo de seu próprio olhar. Mas lembremos: Sérgio é uma 

personagem múltipla. Se a ética da arte é prescritiva, porque indica o limite do Belo, nesse 

sentido ele chega a ser retórico, convidado a harmonizar a barbárie histórica do romance... 

Não lamenta como um Lucáks; vai à luta de realizar o pensamento estético. Exortado ao 

cumprimento de um dever definido pela idade ambígua, porque a de seus onze anos e outra 

mais remota; um dever ético, do ponto de vista da origem mítica, e um dever poético, do 

ponto de vista da aristocracia de poetas da qual sabe descender.  

A linguagem do romance, no encontro com a origem mítica, por vezes atingiu 

apenas a saturação e a desordem, em vez da síntese poética que ordena e unifica. Por vezes 

apenas logrou domesticar-se. Para atingir a pluralidade daquela origem, forçoso é que o 

romance rompa consigo e com preconceitos de código, enquanto gênero, e se deixe 

reestruturar em suas ruínas por meio da ambiguidade poética. Este é o sentido de origem 

que Sérgio persegue nos labirintos do Ateneu. Ele ironiza a domesticação da linguagem, 

rebelando-a dentro de si mesma. 

 

* 

Outra vez atentemos ao paralelo entre mito e figuras de linguagem, aqui, nas 

páginas ambíguas d‟O Ateneu. Como pensar o mito, neste romance, na perspectiva da 

retórica da ficção, e mesmo do ponto de vista do código linguístico onde, histórica e 

socialmente, tem-se repercutido a “inspiração” – espectro – da figura mítica?  

É da natureza da própria linguagem a metamorfose que lhe altera a forma, a ordem 

e o significado por meio de sucessivos usos e acordos arbitrários. O mito, de outro modo, 

carrega em si a utopia de uniformidade quando atualiza, em épocas distintas, um 

significado universal, arquetípico. Isso porque ele, desde o berço divino em que os antigos 
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o engendraram, distinguiu-se sempre do uso vulgar e imediato da língua, arisco em 

compactuar com as necessidades dos mortais senão de maneira disfarçada. Mas a 

morfologia mítica também se torna assim ambígua, porque variando social e 

historicamente as expressões humanas – se não de todo do ponto de vista da essência, mas 

sem dúvida na perspectiva da aparência que a evolução natural dos códigos de linguagem 

veste em sua atualidade sistemática – o mito, outra vez, é reclamado a atendê-las. É 

forçoso que ele, assim, adquira também outras vestimentas e que, por sua vez, na 

adequação do velho tropo a um novo ambiente social/ figurativo, a comunicação resulte 

porque disfarçada, alegórica, e, por conseguinte, poética. Daí sua ambiguidade, porque em 

princípio vestindo a linguagem humana, somente o mito ousa desnudá-la de seus farrapos 

etimológicos, de seus berloques novidadeiros, de figuras estilísticas vazias e dos demais 

excrementos arqueológicos que soterram a linguagem de uma crosta ininteligível, da 

borrasca bolorenta do tempo.  

A linguagem do mito resulta poética quando rompe os limites do código, e 

comunica com a selvageria indômita da arte, de maneira radical e polêmica, tanto a 

pluralidade de uma língua geral como o estilo particular do artista. Daí resulta que 

determinadas constantes humanas se permitam repetir, com o mesmo viço, sob a 

metamorfose de um novo ambiente e, no entanto, com o poder de expressar a novidade e 

sobre ruínas erigir novos diálogos entre a origem mítica e a temporalidade humana 

hodierna. Assim, por ocasião da festa de ginástica, Sérgio volta pela segunda vez ao 

Ateneu como se voltasse a Tróia, e não se espanta menos do espetáculo: “As galas do 

momento faziam sorrir a paisagem”. Quantas as maneiras como poderia expressá-lo... 

Sérgio escolhe a diferença em relação ao código original, e remoça a imaginação da 

linguagem. Lá estava o colégio a exibir seus Hércules ao som das bandas marciais, e como 

Sérgio nos transmite todo o heroísmo do momento? – “rajadas de música, como numa 

tempestade de filarmônicas” a cobrir o “gramal vastíssimo”, com “galhardetes, contentes 

no espaço, com o pitoresco dos tons enérgicos cantando vivo sobre a harmoniosa surdina 

do verde das montanhas”! Não nos contentamos em imaginar: ouvimos, tocamos a 

plasticidade de seu estilo. Sérgio tem o fascínio das cores e das formas. As senhoras 

admirando os prodígios da maternidade, “fulgindo os vestuários, em violenta confusão de 

colorido”. Lá estavam os meninos vestidos a caráter, engalanados de insígnias heroicas, os 

ternos brancos “um movimento alvejante” – cerca de trezentos, produziam no pequeno “a 
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impressão do inumerável”! Sérgio os via admiradíssimo da apresentação ginástica – “Não 

posso dar ideia do deslumbramento que me ficou dessa parte” (POMPÉIA, op. cit.: 17). Da 

infância ilustre que já não era infância, era um ginásio de valorosos espartanos! Eram 

garotos capazes das “manobras perfeitas de um exército sob o comando mais raro do 

instrutor”. E que instrutor! Sérgio fazia-se em vê-lo: “A admiração hesitava em decidir-se 

pela formosura masculina e rija da plástica de músculos a estalar o brim do uniforme, que 

ele trajava branco como os alunos, ou pela nervosa celeridade dos movimentos, efeito 

elétrico de lanterna mágica, respeitando-se na variedade prodigiosa a unidade da correção 

suprema” (POMPÉIA, op. cit.: 16). Algo entre Heitor e Ájax... Variar e unir. Na ação: “Ele 

dava ordens fortemente, com uma vibração penetrante de corneta que dominava a 

distância, e sorria à docilidade mecânica dos rapazes. Como oficiais subalternos, 

auxiliavam-no os chefes de turma, postados devidamente com os pelotões, sacudindo à 

manga distintivos de fita vermelha e canutilho” (ibidem). Na imagem: “Músculos do braço, 

músculos do tronco, tendões dos jarretes, a teoria toda do corpore sano foi praticada 

valentemente ali, precisamente, com a simultaneidade exata das extensas máquinas” 

(ibidem). O próprio nome bomba como uma batalha: Bataillard! Um herói extremamente 

ensaiado: “Diante das fileiras, Bataillard, o professor de ginástica, exultava envergando a 

altivez do sucesso na extremada elegância do talhe, multiplicando por milagroso 

desdobramento o compêndio inteiro da capacidade profissional, exibida em galeria por 

uma série infinita de atitudes” (ibidem).  

Variar e unir, na ação e na imagem, é o propósito de seu estilo. Quão cratílico: “O 

próprio nome bomba”! Quão tomista/ joyceano: “série infinita de atitudes”! Estilo que 

beira o anagramático, o acústico, o imagético. Narrar e mostrar, reiteremos, mesclam-se na 

plasticidade técnica d‟O Ateneu que a muitos figurou resquício do Impressionismo... Mas é 

algo intrínseco da própria ficção como objeto de arte. Em um romance onde a linguagem é 

a protagonista, ela mesma se diz e se desenha; a seus caprichos não escapa sequer a 

mínima referência ao mito, submetido à “unidade da correção suprema”. 

Percebem como Sérgio transita desenvolto entre melancolia e humor, entre ordem e 

rebelião? Humor melancólico, cáustico, de severa agudez algo anglicana. Quando 

imaginamos o menino embasbacado – “O coração pulava-me no peito com um alvoroço 

novo, que me arrastava para o meio dos alunos, numa ardente de fraternidade. Eu batia 

palmas; gritos escapavam-me, de que eu me arrependia quando alguém me olhava” 
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(POMPÉIA, op. cit.: 17) –, revela-se o Sérgio que já conhecemos: “Foi de ver-se os jovens 

atletas aos pares aferrados, empuxando-se, constringindo-se, rodopiando, rolando na relva 

com gritos satisfeitos e arquejos de arrancada; os corredores, alguns em rigor, respiração 

medida, beiços unidos, punhos cerrados contra o corpo, passo miúdo e vertiginoso; outros, 

irregulares, bracejantes prodigalizando pernadas, rasgando o ar a pontapés, numa 

precipitação desengonçada de avestruz, chegando esbofados, com placas de poeira na cara, 

ao poste da vitória” (ibidem). Revela-se-nos, enfim, a face perversa da linguagem, que 

reduz a grandiloquência do mito a “formas de estatuária viva, trêmulas de esforço, 

deixando adivinhar de longe o estalido dos ossos desarticulados” (ibidem).  

Sérgio não é um clown de riso gratuito. Antes sério, melancólico, de humor 

sofisticadíssimo. Muitos veem na caricatura o exagero; mas o princípio caricatural é a 

síntese, a objetividade metonímica que recai, objetivamente, no “plano expressivo” do 

signo, nos constituintes semânticos a que a analogia se presta à criação poética. Quando a 

derrisão recai sobre um objeto é mais fácil do que quando sobre uma ideia; o heroísmo é 

uma ideia, então, que precisa da morfologia do mito para efeito estatuário de alvo: Sérgio 

esculpe – a exemplo do que faz com todo o elenco de sua crônica e, de forma categórica, 

com Aristarco – a estátua, precavido já no ataque ao calcanhar de Aquiles, ao pedaço de 

mármore, ao fragmento... Mas quanto ao organismo narrativo como um todo, do ponto de 

vista da sátira enquanto mecânica de todo o romance, como se opera o mecanismo da 

síntese?  

Eis um parágrafo ontológico: 

 

Na ocasião em que me ia embora, estavam acendendo luzes variadas de Bengala 

diante da casa. O Ateneu, quarenta janelas resplendentes do gás interior, dava-se 

ares de encantamento com a iluminação de fora. Erigia-se na escuridão da noite, 

como imensa muralha de coral flamante, como um cenário animado de safira 

com horripilações errantes de sombra, como um castelo fantasma batido de luar 

verde emprestado à selva intensa dos romances cavalheirescos, despertado um 

momento da legenda morta para uma entrevista de espectros e recordações. Um 

jato de luz elétrica, derivado de foco invisível, feria a inscrição dourada 

[ATHENAEUM] em arco sobre as janelas centrais, no alto do prédio 

(POMPÉIA, op. cit.: 19-20).  

 

O primeiro capítulo d‟O Ateneu não apenas nos apresentou o colégio onde Sérgio 

se matricula, como a tônica narrativa de todo o romance que ele escreverá nos corredores 

de sua mente literária. Suas memórias póstumas exumam o poético “despertado um 

momento da legenda morta para uma entrevista de espectros e recordações”. Saudades 
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legendárias, canção de amor e saudades! Esse é o estilo recorrente da linguagem de Sérgio; 

um só parágrafo, e quase nada sobra que não seja ficção, que não tenha a beleza da arte. 

Ao término de nossa viagem, dar-nos-emos conta se ele realizará ou não a utopia do estilo 

original – se ele sana, ou não, a fragilidade do gênero romanesco e lhe restitui a unidade 

narrativa de que é tão nostálgico...  

Fim do primeiro capítulo. Sérgio transita do riso para a melancolia. No primeiro 

encontro com Aristarco, mais um clichê: – Deitar fora os cachinhos... No encontro com 

Ema, a educação sentimental do romance. Quanta realidade! Quanto sonho! Mas isso é 

outra história, e o caro leitor terá a bondade de esperar.  

 

 
O Ateneu, segundo Raul Pompéia.  

 

 

* 
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II 

A MINERVA BENIGNA DE FENELON 

 

O espanto é o filho da ignorância; e quanto maior o efeito admirado, tanto mais 

proporcionalmente, cresce o espanto. Tanto mais robusta a fantasia, quanto mais 

débil o raciocínio. O mais sublime ofício da poesia é o de conferir sentido e 

paixão às coisas insensatas. E é propriamente dos infantes o tomar coisas 

inanimadas entre as mãos e, entretendo-se, falar-lhes como se elas fossem 

pessoas vivas. 

 

GIAMBATTISTA VICO 

 

 

De início, como se alheia ao próprio enredo, a digressão introdutória de Sérgio 

sintetiza uma visão universal da vida e do mundo como uma só aventura sob o signo da 

experiência épica/ romântica que permanece a mesma – igual “em todas as datas” – 

enquanto apenas se metamorfoseiam a maneira e o ritmo de expressá-la: “Sob a coloração 

cambiante das horas, um pouco de ouro mais pela manhã, um pouco mais de púrpura ao 

crepúsculo – a paisagem é a mesma beirando a estrada da vida” (POMPÉIA, op. cit.: 6).   

Esse prelúdio dramático, já vimos, define-se enquanto ária sentimental que se 

mescla com o augúrio arquetípico da luta travada por Sérgio, o menino “abandonado”, 

como metáfora do Eu em face do Outro: resquícios de um signo ambíguo, de lirismo e 

heroicidade, ainda mais carregado de significâncias aqui mascaradas entre as solitárias 

paredes do Ateneu... O artista Raul Pompéia modula um discurso antes retórico para o caso 

específico de Sérgio, este David Coperfield fantasiado de Telêmaco.   

Chegamos ao terceiro capítulo – mais um canto d‟O Ateneu/ Ateneu.  

A máquina do internato movimenta-se, e dá a ver o reverso do sonho: todo ele 

desbotado em ouro chinfrim de papel de bala, que a experiência impiedosamente 

desembrulha nos dedos lambuzados da vida sob o ranço do século XIX. Sérgio, desperto 

de um pesadelo para outra vez deparar-se com a não menos tétrica realidade, no-la revela 

enlutado de melancolia...  

Primeiro a porta; agora, o labirinto. O internato se mostra já sem a tinta fresca dos 

reclames, infenso e cruel. Sérgio abisma-se do que vê: fôrmas de pau que modelam, na 

cera do regime coletivo, os bonecos da indústria escolar, – diversos, tão diversos dos 

soldadinhos de chumbo! –, indústria da qual resulta um elenco grosseiro, emparedado em 

labirintos de Creta... Cadê Ariadne?! Eis solitários os meninos de uma tradição de 
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holocausto, castrados aqui na individualidade em prol do coletivo; espavoridos ante o risco 

iminente de tornarem-se massa indistinta de carne da qual a sanha do Minotauro deseja 

saciar-se.   

Outro não é o monstrengo, outro senão ele – o próprio Ateneu!  

Sérgio, antes maravilhado ante o reino de Aristarco, aos poucos se inteira das artes 

ignotas dessa linguagem de aristocráticas e severas leis. Aos poucos devassa os corredores 

que o devassam, impregnando-se do reboco barroco e movediço de suas paredes... Lembra 

em muito a epígrafe ovidiana que abre os labirintos do hamletiano Stephen Dedalus: Et 

ignotas animum dimittit in artes: descobrir-se – traduzir o Eu – por/ nas artes 

desconhecidas!  

Não poucos críticos perceberam que nem Aristarco nem mesmo Sérgio 

protagonizam a “crônica de saudades” de Raul Pompéia... E sim o próprio Ateneu, já 

criatura, já um monstrengo com suas quarenta janelas/ cabeças mitológicas. Ou melhor, O 

Ateneu enquanto linguagem, obra de arte e seus labirintos bibliográficos que levam à 

criação: o livro mallarmaico e universal (que Pompéia auspiciaria sob o signo decadentista 

das Canções sem Metro).  

O Ateneu... O Ateneu... Templo de priscas e longínquas datas, sem lumes de amor 

nem serenatas! O prédio e o romance se fundem no espaço onde Sérgio se lança ao 

encontro de sua individualidade “psicológica”/ poética (o que Stephen Dedalus chama, ao 

cabo da saga joyceana, de “raça”) a partir da origem épica do próprio gênero romanesco. 

Nos corredores sombrios de um e nas frases do outro, entre o limite arquitetônico e o livro 

como obra aberta, work in progress que (se) revela (nas) leituras, que aos poucos se 

decodifica para o leitor, o quixotesco Sérgio ergue os gládios e hastas que revelam os cacos 

de sonhos quebrados bem perto de seu coração. Um coraçãozinho que se finge ainda 

selvagem... Não como um bom não-civilizado do Iluminismo que semeou com grandes 

esperanças as ilusões perdidas da Era Moderna e, em particular, do século XIX; e sim 

eternamente selvagem segundo a concepção de uma arte “cruel, obscena, egoísta, imoral, 

indômita” rebelada contra todas as regras da civilização; que subverte o código discursivo 

do senso-comum pela/ na/ com a arte.  

A maior luta de Sérgio é desvencilhar-se de pedras e palavras do trato social, que o 

enredam cada vez mais na matéria viscosa de sua língua... Para isso escava as raízes 

profundas da própria contemporaneidade. Deleite do Oitocentos, o século das mitologias 
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arqueológicas; de Lucien de Rubempré querendo recompor um mundo enciclopédico e 

Victor Bérard revisitando os passos homéricos que norteariam a estrutura do romance que 

no século seguinte “acabaria” com todos os romances e poria em xeque a própria técnica 

da ficção moderna – o Ulysses, de James Joyce.  

Sérgio ensimesma-se aqui em desalento. Pelos corredores a luta que lhe abrira a 

porta ecoa inda mais, despida por vezes do quixotismo, por vezes novamente fabulosa e 

fingidamente ingênua, e sempre sobre ela, sempre o arquejo da melancolia a tanger a 

sensibilidade do jovem gladiador na apreensão metamórfica em torno à arena onde a vida 

se debate como matéria de arte, nos limites do rigoroso horizonte do engenho. Macias que 

nem papel-seda, as mãozinhas sequer empunharam armas... e chamam-nas à luta! Sérgio 

sente-se desvalido; tateia na penumbra, debalde em busca do plaquê de gládios e 

armaduras de antigos cavaleiros, os bonequinhos de chumbo de suas leituras de infância 

bibliográfica, enredado no ouro das lombadas coloridas... O Ateneu, no entanto, acorda e 

vocifera! Os ângulos do prédio angustiam, e põem-no agora pesaroso. As saudades daquela 

glória reportam-no à origem idílica/ literária dos sonhos, quando menino; ao conchego 

feliz dos cismares românticos e seus clichês: o regato de peixinhos coloridos da infância 

telúrica donde brotaram em escuma de páginas branquíssimas, tantos heróis cheirando a 

papel novo... Que luta é crescer sob o signo do mito! Sob o signo do livro... A roupa a 

desfazer-se, lança-lhe longe os botões dourados no despertar precoce dos músculos. Qual 

nada! Adentrara o Ateneu em busca dos louros, e o que tange entre seus corredores é a 

ausência dos cabelos... A castração de um ritual de passagem – literária!  

Que melancolia é esta que o dilacera? Saudades, acaso saudades do nicho 

placentário onde o gerara o amor doméstico, como as plantas do jardim e os peixes do 

regato a sensualidade biológica da Natureza? Temos perseguido as saudades de Sérgio 

pelos labirintos do Ateneu, escavado-as em meio ao entulho da modernidade em busca 

nostálgica pela forma primeva da linguagem, sob as ruínas de sua crônica, orientados como 

Leandro, o da fábula – com todo o risco do naufrágio – pelo archote que ele mesmo, o 

Sérgio reminiscente (lembrem o Archote, primeiro ensaio literário do autor Raul Pompéia), 

nos lança da torre de marfim de uma narrativa em primeira pessoa... Outra senão a 

arqueologia do saber literário deste garoto pode oferecer-nos o velo de ouro desta saga.  

Eis uma lição poética a que logramos assistir no Ateneu.  
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Quando aos poucos desfolhamos as máscaras d‟O Ateneu... Sérgio despertara de um 

pesadelo – a castração do “nicho placentário” – para outra vez encarar o rosto metamorfo 

da realidade: o Ateneu. Antes o banquete idílico da “dieta caseira”; agora, a ração de 

Aristarco. Quão dessemelhante o sonho da realidade que se nega onírica! No entanto, 

apenas com os olhos da fantasia é que poderá vencê-la, decifrá-la antes que o devore... 

Recordemos o internato em parte como microcosmo do mundo social (um outro lado do 

mundo que o pai lhe vaticinara à porta do colégio). Ele também o é de toda a cultura, que 

resguarda nos compêndios didáticos a fim de moldar, segundo um programa de ensino, “a 

fina flor da juventude brasileira”: os homens que um dia arbitrarão o poder e os que hão de 

obedecê-lo. Na aparência ingênua de quem “se vinga do colégio com uma generalização 

tão abusiva e sentimental que chega à ingenuidade” (ANDRADE, 1972: 173), cifra-se aqui 

um jogo de ambiguidades assaz maliciosas. Sérgio antes se “vinga” de um poder mais 

amplo do que o ambiente escolar como um todo, e não apenas do regime interno do Ateneu 

(ou mesmo, segundo alguns leitores, do próprio colégio onde Raul Pompéia estudara): um 

poder de linguagem. Quantas escamas na superfície deste livro... Quanto de sua fortuna 

crítica nelas resvala, como o Leandro da lenda quando lhe furtaram o lume... Por um lado 

há certa leitura biográfica: “O Ateneu castiga o regime dos internatos. Dos internatos 

exatamente? Não. Um internato errado que se individualiza logo, é o Ateneu – em grande 

parte o colégio Abílio que é a base de inspiração do livro” (idem, p. 180). Por outro, a 

mesma língua, o mesmo código do poder social, mostra quanto a realidade não 

necessariamente inspira a obra do artista, mas se deixa antes traduzir como matéria de 

criação que permite a metamorfose, por exemplo, entre o famoso Barão de Macaúbas e o 

sintomático Aristarco, cheio de resíduos mitológicos, por meio já não de resquícios 

biográficos – e sim de uma ancestralidade ainda mais arcaica, impregnada de antigos 

fragmentos de linguagem... O que nos interessa, pois, não é a referência imediata, e sim a 

linguagem d‟O Ateneu – o livro –; e do Ateneu – o espaço ambíguo da fábula. 

O código linguístico/ alegórico do Ateneu mostra-se aureolado por ideais do Bom e 

do Belo. Pouco disposto a variações, sedimentado pelo tempo que lhe confere uma forma 

de colosso, possui, além do mais, o objetivo específico de transmitir de modo bombástico e 

expressamente retórico modelos de pensamento e neles forjar, violentamente, o caráter 

individual de sua clientela liliputiana. No heroísmo de quem o predica aos que 

passivamente o recebem, ocultam-se os estratagemas da “psicologia pura do trabalho, 
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modelada idealmente na candura do gesso e da inocência”... Nessa pureza impregnada de 

resíduos retóricos subjaz o discurso nesse aspecto tirano, absolutista, aristárquico/ 

aristocrático do colégio mais célebre do Segundo Império, ou melhor, do lugar fabuloso 

onde Sérgio narra/ edifica os labirintos de sua crônica de saudades. 

Uma das ambiguidades do Ateneu é seu duplo movimento, como ouriço – figura, 

diga-se de passagem, do agrado de Raul Pompéia – que se abre e fecha, ora limitando a 

consciência dos garotos ao regime de suas lições, às paredes do colégio, ora veiculando por 

meio dessas mesmas lições um anseio de limite que aos poucos transborda muros e 

subverte regras, em busca de biblioteca, teatros, museus, livrarias – em busca do mundo 

cultural do século XIX e sua velha herança. Nesse aspecto, o livro (como o entenderiam 

um Mallarmé, um Baudelaire, um Melville, um Borges etc.) é um signo de universalismo e 

correspondências, imprescindível à leitura d‟O Ateneu, este livro composto de alteridades 

livrescas. Aqui se acha por assim dizer ensaiado o que Raul Pompéia buscaria concretizar 

– qual James Joyce em relação ao ensaístico retrato do artista Dedalus, Ulysses e 

Finnegans Wake – nas Canções sem Metro: o livro como signo, sobretudo, da 

Modernidade: tradição e ruptura. Nada mais lírico! Nada mais épico! Nada, por 

conseguinte, mais aberto à subversão da inteligência, que se abeira da zona erógena do 

pensamento crítico/ intelectual desde os primeiros anos de formação quando maleável, 

quando jovem. Alçando-se fora dos labirintos escuros do internato, os sonhos de Sérgio 

voam em busca da fábula, o que por fim lhe permite descobrir quão fabulosa é a própria 

realidade do Ateneu/ O Ateneu como espaço bibliográfico:   

 

No “cárcere” do internato, a maior parte do tempo é ocupada pelas aulas e pelo 

estudo, razão maior dessa comunidade. O saber descoberto nos livros e veiculado 

nas lições dos mestres abre um campo infinito à imaginação do adolescente. É 

todo um mundo de referências culturais que se articula, um horizonte vasto para 

além dos muros do colégio; pelos caminhos do saber, o adolescente se evade, se 

maravilha e se apavora, dando largas aos devaneios. À margem do saber 

institucional, cria-se um contra-saber, que é como que a sombra subjetiva do 

primeiro (PERRONE-MOISÉS, 1988: 31).  

 

Sérgio se dá conta de que nos subterrâneos do marasmo que aos poucos o 

entorpece, ecoa um ritmo antigo, tão bombástico quanto os reclames pedagógicos/ 

empresariais do diretor e ainda mais vetusto do que o próprio Aristarco. Um ritmo que 

lembra as ruínas de Tróia ou Roma em chamas... A dicção de menino ainda “selvagem” 

logo traduz essas chamas e ruínas na forma nostálgica do discurso de Sérgio. O fogo que 
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paulatinamente derrete o indivíduo/ personagem, para moldá-lo na forma verbal/ 

imagética, são as chamas desse discurso, em parte acadêmico, em parte edificado sobre os 

alicerces enciclopédicos da sociedade a qual, no ambiente escolar, por sua vez se traduz/ 

sintetiza no livro. Quantos paralelos! Quantas barreiras que se deixam quebrar pela 

linguagem poética. O Ateneu é uma ordem, antes de tudo, discursiva, que no entanto 

propõe o modelo de uma realidade ao mesmo tempo fatídica, experimentável, alegórica e, 

por tal razão, muito fabulosa. Mas aquele contra-saber, que se desprende das páginas dos 

livros e paulatinamente enseja que o leitor se aperceba/ participe do entorno ancestral da 

linguagem de Sérgio, é ambíguo, porque ele mesmo cheio das letras e armas do artista 

quando jovem. Qual Prometeu contra o próprio Júpiter, Sérgio rouba o fogo ao Ateneu e 

sabe – encontrará o juízo fulminante de Aristarco. Ele nos ensina menos da educação de 

uma criança ainda virgem para a realidade do que da velha educação da linguagem e, 

propriamente, da educação da linguagem poética do romance. Por exemplo, sua crônica é 

truncada de lugares-comuns que nos remetem ao vocabulário enciclopédico dos liceus, os 

alfarrábios que ali se empilham resguardando os ideais coletivos/ referenciais do mundo 

objetivo (e, claro está, do mundo subjetivo onde aporta a percepção estética a partir dos 

sentidos). Claro está que nos referimos a um padrão tradicional e aristocrático de escola à 

moda européia do século XIX, engalanado das insígnias do Império que há pouco vencera 

a extenuante e então mistificada Guerra do Paraguai. O Ateneu prepara vencedores; dispõe, 

assim, de louros supostamente os mais castiços para os futuros heróis da Nação. E conta, 

para isso, com infundir-lhes quantos modelos históricos de heroísmo possam copiar na 

biblioteca de um colégio dos primeiros e melhores – aristocrático/ aristárquico.  

O modelo clássico de ensino sempre foi um espaço de suposta homogeneidade, 

onde não logra vencer a diferença, salvo a das sumidades. A linguagem, enquanto código 

de uma ordem, é que permite o funcionamento coletivo do Ateneu segundo o jugo de 

Aristarco e o séquito de seus comparsas. Os corredores do colégio vão revelando a Sérgio, 

assim, espelhos e espectros, o jogo ambíguo de palavras, de imagens, de signos que o 

repelem e, simultaneamente, seduzem-no. Rebelo, de quem primeiro se aproximara na 

convivência do internato, um alarma de terror! Na advertência de ser forte, insinua-lhe já a 

necessidade de protetores; no aviso de manter distância daqueles perversos, já a iminência 

do contato com a perversão... Galeria de bonecos de cera, ainda mais grotescos e 

visguentos ao calor da puberdade. A nobreza tão apregoada cede lugar à vilania e à 
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desonra; avultam monstruosos, em seguida, os moinhos de vento da imaginação: “Olhe, 

um conselho; faça-se forte aqui, faça-se homem”, adverte-o Rebelo – “Os fracos aqui 

perdem-se”. Eis o Franco... Um pária naquela sociedade de castas: envergado ao peso da 

luta, a encarnação (metonímica, inclusive) dos fracos! Que medo era fraquejar, quando ali 

buscara a glória, a vã cobiça da vaidade a que chamamos fama... 

Sérgio fecha os livros sobre os sujos joelhos de marfim, e contorna em derredor as 

silhuetas da realidade asquerosa... Assim como Dickens quando garoto, espreitando do 

sótão a saída dos visitantes, quem sabe Raul Pompéia desde cedo haja experimentado o 

gosto da observação de caracteres psicológicos e físicos dos poucos que lhe freqüentavam 

a casa... As informações a respeito – dos biógrafos Eloy Pontes e Camil Capaz etc., ou 

mesmo do vizinho e amigo Rodrigo Octávio – são de um ambiente austero e até mesmo 

recluso; de uma educação que, de certa maneira, não deixava a desejar à severidade do 

Ateneu, apenas com os carinhos maternos, o conchego de que Sérgio e quiçá o próprio 

Raul sentiram falta ao adentrar o internato. Mas o certo é que a “nova vida” do Ateneu lhe 

permite conferir de perto quanta diferença entre o lirismo doméstico e a saga no internato, 

e desta mesma luta real com o sonho épico das fábulas que, no vagar do ambiente 

doméstico, abria em páginas de vasta brancura. Vejamos o tom irônico que descerra o 

capítulo; malogrado ramalhete das crônicas da infância. Sérgio começa a tomar 

consciência da estrutura e do funcionamento do novo ambiente, e deixa clara a perspectiva 

melancólica da “crônica de saudades”:  

 

Se em pequeno, movido por um vislumbre de luminosa prudência, enquanto 

aplicavam-se os outros à peteca, eu me houvesse entregado ao manso labor de 

fabricar documentos autobiográficos, para a oportuna confecção de mais uma 

infância célebre, certo não registraria, entre os meus episódios de predestinado, o 

caso banal da natação, de consequências, entretanto, para mim, e origem de 

dissabores como jamais encontrei tão amargos (POMPÉIA, op. cit.: 47).  

 

 

Sérgio escreve a infância célebre que poderia ter sido; uma autobiografia de artista 

quando jovem, de invejar Celine; bela porque cerzida nas fábulas de um coração utópico, 

luminoso e imaginativo que se finge de menino sob o engenho do artista. O manso labor de 

fabricar documentos de vida, a arte o fizera, e Sérgio está predestinado a revivê-la agora 

literariamente. Leitor de páginas biográficas, sabe que as mais heroicas possuem casos 

banais que lhes outorgam verossimilhança, ou melhor, que as demonstrando humanas, 

revelam-nas ainda mais fabulosas (como James Joyce o fizera com Stephen Dedalus e, 
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depois, lendo Charles Lamb na confecção do Ulysses onde reaparece Stephen, o herói, ao 

longo do périplo/ ritual de passagem entre dois romances impregnados de coisas da vida).  

 

* 

Segue melancólico, no entanto, Sérgio... Melancólico porque sua crônica de 

saudades não parece defrontar nem a origem fidedigna nem o modelo ideal, apenas a 

realidade em contraponto com a nostalgia de um futuro que se revela demasiado humano e 

comezinho... Não penetrara, ainda, a mecânica do Ateneu, senão no vislumbre das 

aparências, na superfície brilhante da retórica de um poder dissimulado; vinha assim 

recebendo, passivamente, as impressões de um discurso sob o entusiasmo de espetáculos 

de circo, ao sabor do pão de Aristarco. Do sonho à desilusão, não dispusera de como 

provar seu caráter, de como experimentar a realidade em atitude de sujeito, e desarticular, 

por conseguinte, a sintaxe ambígua do “nutrido reclame”, isto é, do código social do 

Ateneu que passa, necessariamente, pelo crivo legislativo do magnânimo diretor... Um 

desenlace o conduzirá, todavia, a percebê-lo, e enveredar no soberbo e ao mesmo tempo 

mesquinho regime de Aristarco.  

Para desmontar a máquina, mister conhecer-lhe as engrenagens, as manhas, as 

malhas do discurso que busca forjar a consciência destes meninos e moldar-lhes os demais 

caracteres ... Sérgio começa a tomar nota da mecânica do ambiente e seus condutores; das 

ferramentas de linguagem que empunhará, ele mesmo, como arsenal.  

Sentindo-se inepto nas práticas do colégio, o garoto vinha esmorecendo. A 

facilidade com que os veteranos executam as tarefas põe-no vexado, amesquinha-o ainda 

mais; tudo ali oprime, tudo ali fere a individualidade, e quem buscara crescer com o 

fermento apoteótico do Ateneu logo reclama protetores. Mas Sérgio encontra proteção na 

figura de um novo colega, que lhe dará assim a conhecer a sensualidade ambígua do 

vernáculo, pois, a linguagem do Ateneu e suas armas.  

Havia no internato uma imensa piscina, de água turva e nível inclinado, com 

lugares onde era possível cobrir um homem. De nome Natação, ali os garotos se 

banhavam, em época de grande calor, até duas vezes ao dia; para economizar água, devido 

às grandes dimensões do taque, os grupos sucediam-se no banho: “naquela água gorda, 

salobra da transpiração das turmas precedentes” (POMPÉIA, op. cit.: 48) – eis a impressão 
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imediata, propriamente plástica/ sensorial do lugar. O banho era um frenesi de impressões, 

um contraste de alegria e medo, de sensualidade e perigo, a intimidade em iminência de 

invasão no “turbulento debate de corpos nus, estreitamente cingidos no calção de malha 

rajado a cores, enleando-se os rapazes como lampreias” (POMPÉIA, ibidem). Um dos 

palcos em que a luta permanente do internato se metamorfoseia. Em tudo, o movimento 

centrípeto que busca arrastar o sujeito ao eixo da máquina, isto é, do código discursivo, ao 

mesmo tempo cheio de seduções e castrações. Os grandes amiúde se divertiam, nas 

piruetas e mergulhos, “volteando os pés no ar como cauda de peixe”; os menores, 

confundidos entre eles pela inépcia dos instrutores, amedrontavam-se com os movimentos 

bruscos, com as ondas que os cobriam em seus lençóis baldeados, espavorindo-os a 

algazarra dos rapazes taludos.  

No primeiro banho, Sérgio quase se afoga: agarram-no pelos tornozelos, e o 

arrastam às profundezas. Desperta, no entanto, salvo por um rapagão desempenado, mais 

velho, todo carinho e força, que lhe toma a cabeça nos braços enquanto lhe desempasta os 

cabelos úmidos de cima dos olhos.  

Era o Sanches. 

Ao afogamento no regime do internato, que o incidente da piscina metaforiza, ao 

“acaso” acode o encontro literariamente marcado do dado, da linguagem... Os fragmentos 

de velhos mitos aqui se encontram com as personagens modernas: “Um grande tomou-me 

ao ombro e me depôs à borda, estendido, vomitando água. [...] Esfreguei por fim os olhos e 

verifiquei que o Sanches me tinha salvo” (POMPÉIA, op. cit.: 50). Um encontro cheio de 

ambiguidades e resquícios narratológicos: “Mas a consequência imediata do fato foi que 

forcei a repugnância que o Sanches me causava e me fiz todo gratidão e amizade” 

(POMPÉIA, ibidem)... Êmulo dos vencedores; aluno brilhante, louvado e temido na coorte 

de Maquiavel: Sanches oculta as armas da luta e os estratagemas do manejo, que iniciará o 

pequeno nas insídias iconografias/ mitológicas do Ateneu.  

Não olvidemos a fábula de Salmotrácia, o Aristarco que se debruçou sobre os 

poemas homéricos e artes desconhecidas... Por um lado, Aristarco (c. 216 a.C. – c. 144 

a.C.), gramático e filólogo de Alexandria, oriundo da ilha grega de Salmotrácia. Pelos 

corredores da célebre biblioteca, recopilou os poemas homéricos e escreveu sobre as 

teogonias de Hesíodo. Nostálgico de origem, buscou a pureza estilística dos textos 

originais, acoimando outras influências de matiz helenístico. Possui muito da 
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personalidade de nosso Aristarco, o do Ateneu (que oportunamente analisaremos em 

capítulo a este dedicado). Por outro, Aristarco Argolo de Ramos, cuja efígie fazia-se colar 

nas paredes aos montes, em cópias dadas a lume pelas mãozinhas imaculadas dos pequenos 

fãs. Quantos paralelos de linguagem! Quantos pedaços de palavras e imagens, que o ideal 

arqueológico do século XIX – da modernidade, segundo Walter Benjamin e McLuhan – 

por sua vez ouriça nas paixões decadentistas de Raul Pompéia! Quantos mistérios nos 

subterrâneos desta arquitetura literária – Ateneu, o prédio; O Ateneu, o livro. O jogo 

anagramático revela-nos ou apenas insinua uma origem literariamente cunhada, que a 

fábula nos permite revisitar. O argolo holográfico dos ramos de Samos (o outro nome de 

Salmotrácia). Deliciosa arqueologia do saber. Raul leva-nos a tocar ruínas e velhos 

afrescos, quiçá os de Pompéia em chamas... 

O Ateneu habitua-nos a repetir o mesmo gesto. Nos labirintos bibliográficos/ 

holográficos de Aristarco, o Argolo de Ramos, enreda-se a suposta inocência de Sérgio, e 

sua mente literária, no entanto, revela-nos já conhecê-los. Diferente dos colegas, nosso 

enfant terrible resvala ironicamente pelos corredores apinhados de livros do colégio, onde 

os garotos educam a conduta e se educam no código, sem que lhes sejam desvendadas a 

chaves para outros sentidos daquilo que decoram, porém, bem longe do coração 

selvagem... Indômito e selvagem, Sérgio se rebela contra o velho bibliotecário de velhos 

segredos, descriptografando-lhe por fim o enigma pessoal. No álbum de retratos do 

altaneiro preceptor de garotos, como que vislumbra a queda de Ícaro... a queda de tantos 

sonhos de meninos confinados na frialdade asséptica, ou antes prolífera do liceu. A 

educação é um rito doloroso, que ao mesmo tempo traz a angústia das revelações e corta os 

cachos dourados da inocência. Na paleografia de Aristarco estampa-se, outra vez, o 

decalque desse rito e a melancolia do amadurecimento humano que se abeira demasiado da 

fábula.  

Sanches vem assim a calhar com a solércia matreira dos subversivos. No intuito de 

explicar as matérias, debruça-se com o novel sobre os manuais didáticos do novo regime, 

os livros de capas coloridas que estampam, “sonoramente”, o arcaísmo quase 

onomatopaico do nome – Aristarco! Mostra-se, outra vez, com sua máscara de herói: “O 

braço do Sanches vinha assim salvar-me, segunda vez, de submersão, acudindo na 

vertigem do momento” (POMPÉIA, op. cit.: 53). 
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A cartilha do mestre constitui as bases onde subverter os códigos internos, cheia de 

meandros que sublevam a disciplina e põem em desordem a máquina. Sérgio logo percebe 

que Sanches é uma caixa de Pandora. Explicando-lhe os métodos de uma pedagogia 

obscura, o hercúleo companheiro personifica o jogo de luzes do sofisma aristárquico, que 

embota a razão em vez de elucidá-la; que resume as matérias a uma clarividência 

ludibriante. Sanches manja dos labirintos inominados do Ateneu, as passagens secretas de 

uma Tróia que dará a conhecer, acidentalmente, ao protegido: o cavalo de madeira que 

abre as portas à muralha intransponível de uma retórica bem arquitetada.  

Eis como Sérgio o metaforiza: “Com efeito não tardou que ele me desse a mão 

como a Minerva benigna de Fenelon”. Nos bolsos onde outros meninos ocultam bodoques 

e confeitos, Sérgio leva as castiças armas de sua mente literária...  

Decerto lera As aventuras de Telêmaco, de Fenelon, uma novela de garotos a partir 

de Homero. Minerva, a deusa da Sabedoria, tem na coruja uma figura análoga às letras, 

estas armas dos poetas. Minerva, deusa das habilidades do intelecto, que assim como as 

corujas desloca para os olhos – como metáfora dos sentidos – todo o ângulo da observação 

poética... A expressão latina de Palas Atena, recorrente na influência mítica sobre o cânone 

literário, repete-se no texto de Raul Pompéia, a exemplo da passagem: “À raiz do poético 

apêndice brilhavam dois olhos vivíssimos, redondos, de coruja, como os de Minerva” 

(apud PAES, s/d: 52). A repetida menção aos olhos nos sugere, ao mesmo tempo, o 

narcisismo artístico/ arquetípico de Sérgio (lembremos o signo Hamlet/ Mallarmé da 

memória joyceana, “Il se promène lisant au livre de lui-même”) e o desconforto de sua 

individualidade no ambiente coletivo do internato, onde se debate de todo sozinho antes do 

encontro marcado com Sanches. Esse dado estilístico releva-se, outrossim, a perspectiva de 

que o deslocamento psicológico do Eu na apreensão da plasticidade do Outro – na estrutura 

d‟O Ateneu – opera uma correspondência figurativa de dados estilísticos na ordem 

narrativa, a fim de harmonizá-los na comunicação poética. Sérgio nos ensina que o próprio 

ideal de “nostalgia da forma” de um romance organizado, sob o signo da tradição, depende 

da sincronia de seus constituintes não apenas fabulares, como desde já também do mínimo 

fragmento de linguagem/ imagem...  

Assim Minerva, enquanto metáfora, ironiza as facilidades da pedagogia de 

Aristarco, deslocado este para a figura de Sanches. Naquele romance de aventuras, Fenelon 

evocara a deusa Atena, que no poema homérico pede a Telêmaco largar os brinquedos, 
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pois é hora de buscar o pai, isto é, a origem, e assim crescer à sombra da fonte podendo, 

quando possível, transpassá-la – mas jamais sobreviver sem a água... A deusa alumia, pois, 

o trajeto heroico do príncipe de Ítaca por mares nunca dantes navegados, armando-lhe a 

fragata e o espírito no ritual de passagem para a metamorfose do efebo em varão, isto é, do 

ponto de vista da fábula, em herói (Stephen Hero, o primeiro título do livro de Joyce)... 

Atena possui o conselho apolíneo, simboliza a consciência e o engenho – que Sérgio 

parece conhecer por mares literários e toma enquanto lição poética. O amadurecimento 

implica na consciência da forma e do funcionamento dos outros e de nós mesmos, de como 

manejarmo-nos a nós próprios por meio da linguagem que nos cria para o mundo seja da 

realidade, seja da ficção.  

Sanches é ambíguo, porque real e fabuloso. Zéfiro inonimado de riso frouxo, beira 

a vileza. Possui um modo sibilante de sussurrar verdades proibidas com sabor de acepipes 

imagéticos, acrescentando-lhes toques de ternura de irmão mais velho. De cera, gravetos e 

penas engendra asas para o voo em torno aos livros, que seguem explicando ao garoto de 

acordo com as particularidades do método e, simultaneamente, deixam-se clarear por 

Sanches. Até que ponto Sérgio o não já conhece? Vejam que o garoto o chama “crápula 

antigo”, na medida em que desempenha o papel de falsa Minerva conduzindo sua 

inocência entre corredores os mais sombrios; lembra, nesse aspecto, mais um 

Mefistófeles... O garoto desde logo percebera que o mentor, “como os mal-intencionados, 

fugia dos lugares concorridos” (POMPÉIA, op. cit.: 64)... Sob um jogo de sedução que 

sugere a cobiça sexual, implica-se também a libido dos atos pedagógicos do Século XIX 

(vejam, a esse propósito, o texto de Alfredo Bosi, “O Ateneu, opacidade e destruição”, 

2003), todo o sadismo iconoclasta dos instrumentos didáticos que Aristarco funde a partir 

da auto-propaganda de afamado educador no reboco maneirista do Ateneu.  

Não é o caso, todavia, de negarmos a crítica de Raul Pompéia para com a matéria 

histórica de seu romance. Mas o que importa, o que mais se releva na superfície 

expressiva, na cadeia significante deste romance é a desconstrução de uma linguagem por 

meio de outra: o dialogismo entre duas retóricas que se devoram antropofagicamente: a 

lírica e a épica. Vemos construir-se, nas ruínas do discurso pedagógico, a retórica da ficção 

ambígua de Sérgio, que descobrirá, na aparente inocuidade dos instrumentos didáticos, o 

mecanismo erótico que embota a consciência a fim de privilegiar o poder vigente. 

Mecanismo ambíguo, porque ao mesmo tempo opera a consciência individual de um estilo 
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literário e o poder arbitrário do código linguístico alegorizado pelo Ateneu. Por meio das 

impressões visuais e retóricas dessa pedagogia, o grande Aristarco educa a fina flor do 

Império com a receita de seu método inquestionável; busca, portanto, moldar a forma ainda 

maleável dos pupilos em um modelo rançoso de quantas gerações passadas. Sérgio logo 

deixe de interessar-se por esse modelo, buscará rompê-lo.  

Sob o discurso moral jaz um o pensamento do estilo, que Sérgio lê e reescreve, ao 

mesmo tempo em que aperfeiçoa sua mente literária. Quando joga com o código 

linguístico regimentar, está jogando com o estilo poético da linguagem que se constrói na 

desarticulação da ordem retórica que Aristarco nobilita de uma heráldica de latão pintado 

de novo. Essa malícia começa a ser-lhe ensinada, levando-o cada vez mais ao encontro da 

origem mítica do Ateneu e seu funcionamento arbitrário, isto é, do funcionamento do 

próprio signo alegórico que toma a realidade banal como mito. O Aristarco que louva e 

sacraliza é o mesmo que subverte a ordem na legislação inabalável que o garoto, sob o 

aprendizado com Sanches, abalará desde os alicerces. O incêndio do Ateneu é o incêndio 

do cânone que Aristarco personifica e que Sérgio precisa conhecer, na alegoria do 

internato, para melhor desarticular e compor segundo sua imaginação.  

Nos dois primeiros capítulos, impressiona a grandiloquência particular de 

Aristarco, misto de bonomia e moralidade, um brilho de fogos de Bengala a confundir-se 

com a arquitetura imponente do prédio. Agora se revelam, ambiguamente, o código do 

regime e a subversão. Sanches é uma figura – não evitemos repeti-lo (estamos no lugar da 

ambiguidade, a literatura) – ambígua. Embora sumário desse código e miniatura de 

Aristarco, encarna em si também a margem, o levante subversivo – justamente o que 

Sérgio passa a utilizar na destituição do poder aristártico e na forja de sua narrativa 

ambígua. Não importa a moral por ele prescrita ou proscrita, mas a forma de escrevê-la e 

apagá-la a que procede a linguagem poética. A subversão opera assim em todas as 

estruturas da gramática, do vocabulário à sintaxe; da semântica ao processo metafórico, 

porque a linguagem é o próprio Ateneu, regido pela norma e figurado pelo artifício.  

 

* 
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Na planta arquitetônica do Ateneu mesura-se a estrutura do romance em 

construção. Nos limites dessa estrutura romanesca, todo paralelo sofre de ambiguidade e 

metamorfose, buscando forjar sob o signo da alegoria a forma de um estilo poético.  

Lembremos o Raul Pompéia das Canções sem Metro, que leu Baudelaire; o mesmo 

Raul Pompéia no qual vislumbraram o lirismo cáustico de Lautrèamont... Quaisquer 

influências convergem, na óptica desse artista, para a nostalgia da forma poética do 

romance. O Ateneu possui uma espécie de régua que mesura a utopia concreta de uma 

prosa em comunicação com a poesia; que ao mesmo tempo quebra e encadeia a prosa de 

ficção, questionando desde logo a polêmica dos gêneros a partir de lições poéticas ainda 

mais antigas.  

Ao longo da narrativa, Sérgio tange uma espécie de rima ao alcance das estrelas, 

sem deixar de pisar o canteiro de obra de seu romance em marcha – na terra em transe da 

linguagem poética. Fragmentos de ritmo se aderem a paredes e parágrafos. Nada menos 

abstrato. Nada mais real. Nem parnasiano nem simbolista; nem puramente descritivo 

tampouco hermético. E tudo um pouco, dosado e bem medido segundo os limites da 

criação: segundo o ângulo rigoroso da arte de velhos e novos poetas. A matéria estilística 

d‟O Ateneu, por si, mostra-nos por um lado múltiplas influências do entendimento da 

fábula; por outro, sem perder de vista o realismo destas saudades poéticas, que Sérgio 

ironicamente encontra – de maneira já fabulosa – nas capas azuis dos livros de Aristarco e 

no discurso filigranado de sua pedagogia. Tal mesura da realidade como matéria estética, 

já no-lo ensina Dr. Cláudio na variação conforme o tema. É o mesmo que dizer: copiar a 

origem (sejam os sentidos do mundo objetivo, sejam influências intelectuais) de acordo 

com nossa mente literária. Exemplo de sua técnica, Sérgio usa e abusa de figuras de 

linguagem e clichês de estilo, receitas aparentemente arcaicas dos manuais de retórica 

literária que ele, todavia, sabe manipular renovando-as com arte e engenho; dispondo o 

objeto de origem de maneira original na estrutura de seu pensamento, isto é, na forma de 

sua linguagem antropofágica – nos termos de McLuhan, recicladora.  

Então podemos supor que a inocência romântica chorada desde as primeiras 

páginas do livro, como um “gênero”, também é um artifício “com a vantagem única de 

fazer mais sensível a criatura à impressão rude do primeiro ensinamento”, ou seja, com o 

propósito de caricaturar o modelo épico de sua luta em paralelo com a desmistificação 

lírica da infância. Daí a circunstância de sua meninice, assim mais do que um floreio 
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sentimental, permitir ao narrador o manejo lúdico de palavras e imagens em uma 

perspectiva infantil, que supomos inocente e que libera o código linguístico aos limites, por 

exemplo, da construção metafórica. Uma liberdade imprescindível para desarmar a fala do 

Outro e subvertê-la; para, assim, apropriar-se da zona erógena da linguagem onde o 

discurso hodierno e suas velhas raízes fazem-se poesia.    

Este que Sérgio identifica desde logo com a fábula, ensina-lhe as metamorfoses de 

Minerva. Antitético, Sanches é um sonso. Mau porque dissimula na áurea de bom aluno, o 

perverso e no zelo fraterno, os impulsos da puberdade, as insinuações rasteiras de um amor 

que não ousa dizer o nome, senão colado ao rosto, cheio de estratagemas visguentos para a 

conquista da volúpia. Por outro lado, bom – ou melhor, conveniente, – no que abre a 

Sérgio as frestas proibidas pelas quais divisaria a face oculta de Aristarco e de toda a 

teogonia do Ateneu. Na voz sussurrante daquele rapaz, subjaz o jogo retórico de Aristarco, 

que Sérgio aos poucos decodifica em paralelo com a retórica de seu próprio estilo, o estilo 

de uma prosa ambígua e, por isso mesmo, poética...  

Nos labirintos bibliográficos do Ateneu, arbitra-se um jogo por meio do qual o 

narrador busca adequar os elementos de seu romance à mnemônica literária que parte, por 

sua vez, do princípio de uma “crônica”, emancipando assim a utopia da origem arcaica das 

“saudades” nos desdobramentos metamórficos delas mesmas. Memória menos biográfica e 

propriamente literária; mas a vida é matéria de arte, ele o sabe, e Sanches lho repetirá no 

arquejo dos mortais. O Ateneu é um romance mítico porque edificado sobre a ficção, 

cifrado de referências de outras fábulas (a vida paira sobre suas ruínas apenas como um 

papel japonês de silhuetas translúcidas a comunicar-se com a realidade ainda mais real da 

literatura). Nostálgico do futuro e melancólico do passado, Sérgio busca as chaves da 

retórica da ficção que o precede, a fim de atualizá-la na experiência humana do internato: 

na metamorfose de tipos que Sanches – em todo caso, sob o epíteto “Minerva benigna de 

Fenelon” – lhe apresenta sob o disfarce de mito, ou fantasiados de mortais.  

Para o artista, o estilo é a emancipação da individualidade; libertar-se da norma 

requer os perigos de um Prometeu que ouse rebelar-se contra Júpiter. Sérgio, todo mítico e 

onírico, almeja a grandiloquência dos heróis, dos mitos, dos Aristarcos – e em tudo sofre a 

violência da realidade, que ameaça castrar o sonho; que se lhe vai revelando, enfim, já não 

mais o modelo ideal, senão assimétrica, borrada, monstruosa!  
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Ao longo do romance, Sérgio remete Aristarco a uma origem divina, que se 

transforma do primeiro fascínio à ironia subsequente, que o diretor de colégio muito bem 

sintetiza entre divindade que fora o próprio Júpiter e chega, no término da narrativa, a um 

mero deus caipora ante “o desastre universal de sua obra”.... Quantas mitologias nessa 

frase! O trajeto particular do garoto o conduz às categorias universais, como estrelas 

guiando a individualidade para uma transcendência arquetípica e simbólica que se 

materializa em caricatura. Nada mais se adéqua à escultura de Aristarco, portanto, do que o 

incêndio final do Ateneu, do ponto de vista da mecânica interna do romance e de sua 

figuração alegórica; sabemos que um e outro – o mito Aristarco e a arquitetura do internato 

– se amalgamam no mesmo signo, que por fim sintetiza uma origem retórica da ficção. 

Sérgio, desde o início do livro, quando o abre sob o signo de clichês literários da lírica e da 

épica, subverte essa origem em suas partes e em seu todo, tendo a estrutura arquitetônica 

do internato e os perfis antropomorfos por alegoria de uma forma ideal de romance, isto é, 

poética, nostálgica de toda a tradição e, simultaneamente, ao mesmo tempo rebelde e 

utópica de originalidade. Nas cinzas da tradição literária, Sérgio edifica um outro Ateneu – 

o próprio estilo, indômito e cruel, selvagem – sem, contudo, apagar os vestígios de quantas 

teogonias, de tantos palimpsestos.  

Nesses termos buscamos uma outra leitura d‟O Ateneu: uma dialética da ficção na 

forma poética do romance.  

Sérgio, o narrador, sonhara a infância em parâmetro com o gênero épico que o 

Ateneu lhe prometia... Ora sofre a desilusão de ambas. A fábrica de grandes homens tem 

seu fermento próprio, que no Ateneu se traduz pelo método apregoado por Aristarco nos 

quatro cantos do Império, para a glória de civilizar a sociedade modelando a fímbria 

psicológica ainda maleável de seus pupilos. Não lhes permite disputarem o pater potestas 

de sua autoridade arbitrária, um conjunto de severas leis que soam a protuberância caricata 

e servem de modelo aos garotos, um modelo inatingível por mais que copiem os traços do 

mestre a crayon nas aulas de desenho (lembremos a “homenagem” desses desenhos ao 

grande Aristarco)... Moldar o caráter da infância heroica segundo o padrão oficial e 

coletivo do internato – eis a luta aristocrática dos fortes; o fermento lançado sobre a 

candura na transformação de querubins em Hércules: máquina metamórfica que, no 

entanto, ganha as vezes de  um Vulcano ímpio a derreter os galardões oníricos da Idade de 

Ouro na confecção traumática do busto de Caliban... Fica um ressaibo contra a castração 



68 

 

da infância; não como simples data que passou – posto que a vida é sempre a mesma em 

todas as datas –, mas a infância como signo da origem poética da linguagem, ou seja, como 

espaço aberto à invenção das palavras, quando os que primeiro nomearam o mundo 

fizeram-no como heróis em face do maravilhoso desconhecido.  

Recordemos, a esse propósito, a ironia de Oscar Wilde
8
 no panorama das 

influências decadentistas sobre Raul Pompéia. Esse trauma, muitos críticos tem-no visto 

apenas sob a óptica psicológica/ psicanalítica do clichê de abandono que já o próprio 

Sérgio, de maneira explícita, ironiza por meio da caricatura de uma época de peixinhos 

dourados. Exemplo notório de quem se leva pelas artes de Sérgio, Mário de Andrade vê 

nesse menino de múltiplo caráter apenas uma fera simbólica de unhas abertas contra o que, 

em resumo, restringir-se-ia a simples saudades da vida que passou; ou Lúcia Miguel-

Pereira, que sofre o páthos dickensiano sem que se aperceba tratar-se a caracterização 

melancólica de Sérgio de mais um recurso da narrativa e, portanto, de uma intenção 

estilística e, em termos gerais, alegórica. Faz-se mister aqui nos perguntarmos até que 

ponto esse trauma, essa quebra de expectativas simuladas pela linguagem, já não revela 

fragmentos de uma origem poética... Lembremos que Sérgio volta ao passado, primeiro, de 

sua crônica de saudades; e que, enquanto criança de mente compósita de dilatada – 

repetindo Vico –, remonta em busca de um tempo ainda mais antigo, quando criar era o 

mesmo que fingir, e quando o fingimento de tal maneira se correspondia com a realidade 

dos sentidos, que os que fingiam acreditavam em si mesmos. Eis como Sérgio, enquanto 

personagem e voz narrativa, mostrando-se por um lado vítima de uma tragédia “humana”, 

desloca-se por meio da caricatura do pessoal para o universal, quando sintetiza a razão de 

sua melancolia na figura de Aristarco como um deus Júpiter... Lembremos que o 

hiperbólico Aristarco vocifera, brilha e retumba como um raio, e que tal elemento da 

natureza – ainda segundo Vico – ganhou dos primitivos o nome do senhor do Olimpo.  

                                                           
8
 Copiamos de Oscar Wilde (do prefácio d‟O Retrato de Dorian Gray): “A antipatia do século XIX pelo 

Realismo é a raiva de Caliban ao ver a sua cara no espelho. A antipatia do século XIX pelo Romantismo é a 

antipatia de Caliban por não ver a sua cara no espelho”. Em outro texto – A Decadência da Mentira –, 

conforme melhor observado no último capítulo deste ensaio, Wilde critica a veracidade insossa do 

Oitocentos, endossando assim os anelos de fantasia de uma plêiade de escritores da prosa poética então em 

voga, grosso modo arrolados sob o signo do decadentismo francês (vale a pena conferir o texto de Fulvia 

Moretto, Caminhos do Decadentismo Francês, em paralelo às referências de Andrade Muricy sobre Raul 

Pompéia em seu Panorama do Movimento Simbolista Brasileiro).  Nesse aspecto, Wilde possui afinidades 

com a leitura que Sílvio Romero faz d‟O Ateneu como obra que se define, de antemão, pelo estilo de sua 

linguagem fabulosa.  
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Aristarco, personagem misteriosa... Alguns críticos veem-no como protagonista 

desta crônica de saudades; outros, como uma das melhores personagens da Literatura 

Brasileira... O certo é que ele, no alto de sua onipotência, conserva na guarda pretoriana da 

estima apenas os que o obedecem e debalde o imitam, mas não desconfia de que Sanches 

apunhala, sorrateiramente, os decretos morais de sua autarquia.  

O método de Aristarco deixa marcas indeléveis no rosto malferido de seus alunos, 

ou, lembrando Sérgio a propósito daquele malogrado banho, “de consequências, entretanto, 

para mim, e origem de dissabores como jamais encontrei tão amargos”. Reduzidos os 

alunos a simples apreciadores do espetáculo, o método se anuncia o mais prático; porém 

subtrai ao educando o senso crítico, imergindo-o na sinestesia de livros coloridos, mapas, 

gravuras e toda sorte de parafernália pedagógica. Os efeitos verbais e plásticos terminam 

por fundir-se no discurso retórico que é, concomitantemente, um signo moral castrador e 

literário subversivo. Levando em conta a tendência artística do Eu, podemos imaginar a 

impressão que sobre ele exerce o discurso imagético desse arsenal que Aristarco/ o Outro 

declina da semântica homérica ao rés-do-chão de seu educandário de panfletos.  

Pesa sobre o Ateneu a angústia de velhas ogivas, a geometria severa dos corredores 

infinitos... Mas também o ranço da vida como ela é. O coração do menino soluça no 

dormitório azul, silente sob o frio de lençóis úmidos e alheios, saudoso de armaduras e 

insígnias, a imaginação distante onde existem castelos e a realidade, contudo, a puxar-lhe o 

pezinho de marfim – a memória de uma Idade de Ouro que o fere bem perto do calcanhar 

de Aquiles. Quiçá inda empunhe o gládio de velhos cavaleiros e tripudie dos iconoclastas – 

mas, ironicamente, quebrará no manejo da experiência a imagem dos próprios sonhos! 

Resta encontrar, ou antes fingir, quão lúdica é a realidade comezinha do Ateneu.  

Nos apetrechos didáticos e na companhia de Sanches, Sérgio se apercebe de como a 

imaginação urde coisas que nem sempre são belas... Vence as matérias, todavia, como 

quem toma sorvete, num voo enciclopédico que lembraria Júlio Verne. Mas a farsa não 

busca ilustrar, senão iludir. Tudo ali se pinta de uma quimera digna de Jasão, em 

recompensa da qual se espera do outro lado do arco-íris, em vez do velo de ouro, uma arca 

ebúrnea de guloseimas das considerações hierárquicas, das bajulações do poder temporal. 

Mesmo assim, deseja o brilho nos estudos, que o nobilite aos olhos do mestre e dos colegas 

ainda que suspeite dessa nobreza. Desnudo de inocência, Sérgio envereda pelo método por 

ele mesmo (des)criptografado em metáforas. Vê a geografia como “imensa tropa de 
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elefante” facilitada com mapas, globos e toda sorte de instrumentos; uma “mnemônica 

feliz” arredondava o número das populações; acidente geográfico não havia que não 

decorasse “como se fosse minha cabeça, por dentro, o que é por fora a esfera do mundo”. E 

a gramática? Doce como um “cofre de confeitos de Páscoa”, toda “cetim cor de açúcar”: os 

adjetivos, “como amêndoas adocicadas pelas circunstâncias adverbiais de mais agradável 

variedade”; os substantivos, “como criaturinhas de alfenim alado”; a etimologia, a sintaxe, 

a prosódia, a ortografia, “quatro graus de doçura da mesma gustação” – e mesmo as 

irregularidades que truncam a Língua Portuguesa, na confeitaria pedagógica de Sanches 

não passavam de “feios confeitos crespos de chocolate levados à boca saborosíssimos”!  

Embutidos em uma só bonbonière sujeitos e predicados – com o agridoce dos 

complementos, – segue o menino nos meandros de eras antigas, desfolhando os livros e 

lambendo os dedos: “A história pátria deliciou-me o quanto pôde”, diz-nos, levantando a 

roupa aos heróis de episódios memoráveis! Como numa lanterna mágica, desfilaram 

primeiro os colonizadores. Lá estavam os jesuítas, com Anchieta, que o guri lembra como 

se de um poema de Fagundes Varela, “recitando escolhidas estrofes do evangelho das 

selvas” – eram “visões de bondade”! Sem dúvida, possui em mãos belas ilustrações, quiçá 

a da missa de Frei Henrique de Coimbra, defronte à qual aprende a admirar o exotismo da 

“turba selvagem de gentio cor de casca de árvores, esplumados, sarapintados de mil tintas, 

em respeitosa contrição de fetichismo domado, avultando do seio, do fundo da mata 

escura, como uma marcha fantástica de troncos”.  O pincel e o escopo unem-se na ironia 

pictórica de Sérgio. Enforcado Tiradentes, fulge Dom Pedro I em plena arte estatuária: “um 

príncipe fundido, cavalgando uma data, mostrando no lenço aos povos a legenda oficial do 

Ipiranga”. A complacência do explicador torna o estudo um encanto; simplifica as datas, 

rouba enfim à História a dialética, arrolando as personagens a um elenco de intimidade em 

miniatura, nivelando-as na superfície do pitoresco; Sérgio, para traduzi-la, por sua vez 

como que ilustra a retórica verbal de Sanches com figuras que redundam o discurso jocoso 

em pleonasmo imagético: “Graças à habilidade das suas apresentações, apertei a mão aos 

mais truculentos figurões do passado, aos mais poderosos. Antônio Salema, o cruel, sorriu-

me; o Vidigal foi gentil; D. João VI deixou-me rapé nos dedos. Conheci de vista Mem de 

Sá, Maurício de Nassau, vi passar o herói mineiro
9
, calmo, mãos atadas como Cristo, barba 

                                                           
9
 Do “herói mineiro” a que se refere Sérgio, Tiradentes, ao que indica descendia Raul Pompéia, da parte do 

pai (cf. Emil Capaz, p. 12; Rodrigo Otávio, p. 196). É visível como o narrador se detém no desenho dessa 

personagem, revelando talvez um fascínio da natureza crítica de Pompéia.  
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abundante de apóstolo das gentes, um toque de sol na fronte lisa e vasta, escalvada pelo 

destino para receber melhor a coroa do martírio” (POMPÉIA, op. cit.: 55-56). Lembra um 

menino falando, cheio de engenho!  

Na imaginação “infantil”/ fabulosa de Sérgio, a história sacra transporta-se 

igualmente para uma epopeia de imagens, materializando a abstração do assunto num licor 

de delícias iconográficas, do Gênesis à Ressurreição, o coro das cenas religiosas em 

catequese sinfônica. Eis a magnífica síntese poética: “E eu bebi a embriaguez musical dos 

capítulos como o canto profundo das catedrais”!  

Sanches não se descuida da confeitaria retórica, e se enfia pelos glacês da religião, 

consubstanciado o paladar em balas de estalo e diapasões orfeônicos. Do cantochão dos 

manuais catequéticos ao fascínio dos contracantos operísticos, o parágrafo lembra um 

esboço da música sacra do Ocidente, desde Guido d‟Arezzo grafando o espírito na 

partitura, a um Philippe de Vitry ensaiando a polifonia. As cenas desfilam fulgurantes aos 

olhos do pequeno. Diante dum verdadeiro “quadro sonoro” – aberto ao “coro das 

lamentações”, – Sérgio ouviu as queixas de Adão e Eva; o êxtase sensual dos Cânticos dos 

Cânticos; os derradeiros sons da harpa de David; a derradeira antístrofe de Salomão; os 

desesperos de Gomorra; as súplicas do Egito; os gemidos de Babilônia; o grave das 

pregações dos profetas; o brado do Justo.  Modula-se a harmonia ora “em suave gorjeio” 

ora na “gama dolente dos terrores”, para maior efeito de impressão; um órgão que da 

abóbada de uma catedral abstrata “falava à tradição inteira do sofrimento humano 

suplantado pela divindade”, até o espetáculo morrer, enfim, “lento, lento com a prece dos 

mártires do anfiteatro, com a longínqua prece subterrânea dos refugiados das Catacumbas” 

(POMPÉIA, op. cit.: 57), já saturado o ouvinte, embasbacado de tantas hipérboles.    

A mente literária de um menino revela-nos novos frutos, e não propriamente o 

discurso original do jardim de Sanches. A persuasão em doutriná-lo Sérgio no-la apresenta 

já desconstruída pela ironia que só quem bebera da fonte da própria sátira – nesse aspecto, 

expressamente barroca – pode verter em outra forma. Camuflada de puerilidade, a 

linguagem de Sérgio revela-se graciosamente inventiva, desarticulando por meio de artes e 

engenhos simultaneamente a retórica pedagógica de Aristarco e a malícia visguenta do 

conquistador. Sanches não se deixa abater pela esperteza do pequeno; deseja-o mais perto, 

e como para atraí-lo de vez, envereda por caminhos que supõe Sérgio os não conheça... 

Como um Dante que fizesse o trajeto inverso, enuncia-lhe o submundo da linguagem, o 
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Índex do Ateneu, os frutos proibidos que já nem adoçam nem amargam o paladar do 

menino. Sérgio ri de seu Mefistófeles. Um riso que ridiculariza a malícia da própria 

subversão: 

 

Curioso encarar a grandeza do Altíssimo; mas havia janelas para o purgatório a 

que o Sanches se debruçava comigo, cuja vista muito mais seduzia. E o preceptor 

tinha um tempero de unção na voz e no modo, uma sobranceira de diretor 

espiritual, que fala do pecado sem macular a boca. Expunha quase compungido, 

ficando o olhar no teto, fazendo estalar os dedos, num enlevo de abstração 

religiosa; expunha, demorando os incidentes, as mais cabeludas manifestações 

de Satanás no mundo. Nem ao menos dourava os chifres, que me não fizessem 

medo; pelo contrário, havia como que o capricho de surpreender com as 

fantasias do Mal e da Tentação, e, segundo o lineamento de Sanches, a calda do 

demônio tinha talvez dois metros mais que na realidade. Insinuou-me, é certo, 

uma vez que não é tão feio o dito, como o pintam (POMPÉIA, op. cit.: 57-58). 

 

 

Se para Aristarco a inatingibilidade dos heróis e o castigo aos pecadores constituem 

uma espécie de sadismo moralista, impelidos em favor do empreendimento pedagógico de 

apequenar o aluno ante o monumento da Sabedoria – nem o sagrado nem o belo se furtam 

à campanha de Sanches, que subverte o próprio juiz e o código institucional ao bel prazer 

das conquistas particulares. Assim é que, no intuito de seduzir o noviço, adoça aquele 

sadismo de quantas lubricidades seja possível forjar a fim de atrair-lhe a atenção 

(lembremos: Sanches possui uma viscosidade de “crápula antigo”)... Sérgio responde com 

ironia, como se já conhecesse a máscara de Sanches de outros carnavais, de outras 

comédias... Desloca o discurso de seu preceptor, simulado de tragédia mística, à paráfrase 

por meio de uma linguagem cheia de figuras, toda irônica e icônica: o discurso original 

termina por resumir-se a um retábulo alegórico que o desarma da estratégia primeira do 

ludíbrio, e lhe permite o humour que se mostra mais sofisticado do que seria o de uma 

simples criança... Sérgio aprende a contra-atracar usando as mesmas letras por armadilhas.  

O Ateneu é um espaço de contingências; um embate de gêneros e clichês. É, 

sobremodo, um lugar ambíguo cuja tópica nos reporta a velhos labirintos. Nos passos de 

Sérgio, apercebemo-nos de sua ordem interna, e a paródia que Sérgio reclama contra 

aquele que o rege, o mítico Aristarco. Aos poucos o menino vai-se inteirando de 

pormenores do colégio, ao que pese o impacto contra o clichê pueril de seu caráter, a 

metamorfose que o transformará de infante a matreiro, contaminado das maneiras dos 

colegas, do estilo e das formas do Outro. Vemo-lo crescer conforme se lhe aderem os 

fragmentos do Ateneu, as silhuetas de todo o elenco de suas crônicas; submete-se, 
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inevitavelmente, a um rito de passagem que, se por um lado passa pela margem do 

particular enquanto matéria narrativa, por outro margeia as formas do mito em um 

encontro com o universalismo da origem literária. Todos ali são personagens que se 

correspondem; mesmo os objetos se antropomorfoseiam no idílio de comunicação poética 

com o eixo narrativo, que é Sérgio, em verdade, como signo/ criador e todos eles, um 

espelho onde enxergamos invertida a retórica de Aristarco.  

Sérgio é narrador em primeira pessoa e personagem; usufrui, assim, de uma 

liberdade interna indispensável ao romance que se propõe a uma análise estética. Nunca 

sabemos o que os outros pensam e fazem, senão da maneira como ele nos conta... Por 

vezes nos escapa sequer se pensa uma forma ou molda um pensamento... Bem verdade que 

não distingue o que no espaço literário/ linguístico é indistinguível, mas joga com a 

dicotomia que na literatura é ainda mais polêmica. Eis o grande lance do jogo, porque o 

que afinal interessa não é a origem de um discurso primeiro, ou mesmo a circunstância 

humana nem a referencialidade biográfica, mas a forma como a linguagem varia no intuito 

poético. Toda a matéria narrativa d‟O Ateneu – a exemplo da desconstrução da retórica 

pedagógica – insinua-nos um pensamento da forma literária a moldá-la segundo a utopia 

de um estilo original. Algo irônico, demasiado irônico, porque se desmente na própria 

recorrência a modelos tradicionais de narrativa, que Sérgio metamorfoseia mas não 

descaracteriza de todo. Algumas pistas são até necessárias, para que nos deixemos guiar 

pela nostalgia da forma de seu espírito melancólico. 

Os corredores do Ateneu convidam-nos para além do encontro com uma origem 

que a literatura, de maneira e de outra, tem percorrido, ora disfarçando ora revelando: e sim 

ao encontro de um modo de fazer com a linguagem que é a essência do poético.  

Identificá-lo não é tão fácil como suporíamos a um caricaturista. A arte poética 

deste romance é mui subtil. Por exemplo, a linguagem de Sanches; ela não existe, por 

assim dizer, senão na metamorfose que lhe confere o procedimento criador de Sérgio, que 

sobre as ruínas do código urde novos efeitos de figurar. Na superfície pedagógica do 

internato – que não foge à crítica historicista
10

, porque esta também é chamada ao 

procedimento alegórico – imbrica-se todo um jogo de correspondências e desvio, que já 

não remete apenas à emancipação psicológica e social de Sérgio, como sobremodo à sua 

consciência artística e operacional sobre a poética do romance. Lembremos mais ainda o 

                                                           
10

 Essa perspectiva é a de boa parte dos críticos d‟O Ateneu, a exemplo do referido texto de Alfredo Bosi.  
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discurso do Dr. Cláudio, no sexto capítulo do livro, onde Raul Pompéia insere um conceito 

propriamente estético da arte enquanto “cruel, obscena, egoísta, imoral, indômita, 

eternamente selvagem”. Toda a crueldade de Sérgio, todo o tom beligerante da narrativa, 

tudo n‟O Ateneu remete a essa selvageria ancestral da arte, o clichê da revolta adolescente 

que tem dado o que falar à crítica... A esse propósito, ver o referido texto onde o autor de 

Macunaíma, não obstante crítico muito sensível e rigoroso, não soubera revelar o múltiplo 

caráter de Sérgio, deslocando para o terreno freudiano e biográfico um signo sob o qual O 

Ateneu se codifica enquanto romance “sem nenhum caráter”, ou antes, da síntese de todos 

os caracteres romanescos em uma forma ideal de linguagem poética. Maior parte da 

fortuna crítica desta obra sofre de um moralismo, pois, que nela mesma é desconstruído e 

subvertido. Mas vejamos o incêndio final, e como ele corresponde ao clichê dessa rebelião 

e a desloca, o que importa ainda mais, ao incêndio da primazia linguística que desconstrói 

a origem, inclusive biográfica. Já não importa sequer o modelo pragmático, que Aristarco e 

Sanches subvertem a sua maneira; e sim o próprio modelo canônico de literatura. Basta 

lembrarmos o que pensa da vida. O tempo também é para ele uma entidade pervertida, que 

só significa no limite do fabuloso. Vale repetir a frase: “Lembramo-nos, entretanto, com 

saudade hipócrita, dos felizes tempos; como se a mesma incerteza de hoje, sob outro 

aspecto, não nos houvesse perseguido outrora e não viesse de longe a enfiada das 

decepções que nos ultrajam”.  

Só lhe interessa o tempo mítico, que é o tempo da arte. Não duvidemos: a moral de 

Sérgio não é mais verdadeira do que a de Aristarco...  Sob o signo da própria ficção. O 

asco pelas artimanhas de Sanches, nesse sentido, apenas disfarça o prazer da 

“viscosidade”, o reconhecimento da figura de um “crápula antigo” que excita a libido da 

encarnação do verbo. Sérgio se faz de cordeiro ante o lobo, bebendo-lhe de propósito a 

água acima da fonte, mais sofisticada e inebriante do que na origem onde brota. Faz-se até 

de esperto – “Eu não acreditava inteiramente. Bem pensando, achava que metade daquilo 

era invenção malvada do Sanches” –, para que Sanches beba mais fundo as sedes da 

puberdade e lhe propicie o ensejo das armas de uma arte de amar que o toca desde o 

princípio de sua crônica, e nos revela todo o erotismo metafórico da comunicação poética:  

 

E quando ele punha-se a contar histórias de castidade, sem atenção à parvidade 

da matéria do preceito teológico, mulher do próximo, Conceição da Virgem, 

terceiro-luxúria, brados ao céu pela sensualidade contra a natureza, vantagens 

morais do matrimônio, e porque a carne, a inocente carne, que eu só conhecia 
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condenada pela quaresma e pelos monopolistas do bacalhau, a pobre carne do 

beef, era inimigo da alma; quando retificava o meu engano, que era outra a 

carne guisada de modo especial e muito especialmente trinchada, eu mordia um 

pedacinho de indigestão contra as calúnias à santa cartilha do meu devoto credo 

(POMPÉIA, op. cit.: 58). 

 

 

Sérgio se vale de inúmeros artifícios para embaralhar a tática discursiva de 

Sanches, em vez de sorvê-la em sua inteireza, o que lhe conserva os traços de sua 

individualidade crítica. Adivinhando as debilidades do próprio estratagema retórico, finge 

não perceber as intenções deste que fala do pecado sem macular a boca, mas vê a boca e a 

arremeda beirando a pantomima... Sérgio simula graça, e descriptografa mensagens 

secretas; aprende a falar por insinuações, sem denunciar os planos; aprende, pois, a 

manusear a linguagem nos vieses do signo. Qual será esta sensualidade contra a natureza? 

Ele, um inocente, a carne pecadora só conhecia condenada pela quaresma e pelos 

monopolistas do bacalhau, a pobre carne do beef, um inimigo da alma! Mas logo se dá 

conta ser outra a carne guisada de modo especial e muito especialmente trinchada – e, 

num misto de curiosidade e repulsa teatrais, morde ironicamente um pedacinho de 

indigestão.  

O terror da catequese, a alienação da história, o empobrecimento da poesia sugerem 

um asco invertido em Sérgio, porque não resulta propriamente dos efeitos daquelas 

arbitrariedades, mas porque se repitam como linguagens facilmente desmascaradas. 

Mastiga, pois, toda a subversão do referente em atitude antropofágica que por sua vez 

também subverte, regurgitando os ossinhos com os quais compõe um estilo poético outro, 

a reestruturação figurativa do esqueleto retórico. O que lhe interessa é a técnica; no 

manejar os instrumentos consiste a luta figurada do Ateneu. Os jogos pueris que a deusa 

Atena – ou melhor, a Minerva de Fenelon – lhe aconselhara largar sabe ele surtirem, no 

entanto, melhor efeito do que a luta escancarada; suas armas carregam o signo do 

estratagema, a graciosidade infantil onde se oculta o ácido da ironia corruptora do código 

linguístico que a um só tempo corrói o alicerce do Ateneu e o pedestal de Aristarco. Os 

recursos metafóricos possuem em si uma forma original, algo como uma infância poética 

que os manuais de retórica, a exemplo daqueles do Século XIX, perdem de vista na 

saturação forense e eclesiástica a que se destinavam e que nem de longe logravam atiçar a 

inteligência, senão embrutecê-la. Essa forma só a literatura poderia, uma literatura de 

advogados que terminou por endurecer a retina lúdica do olhar poético. As analogias de 



76 

 

Sérgio reclamam essa mirada sobre o romance, e ainda mais sobre os constituintes 

fabulares que só a poesia permite engendrar com naturalidade semelhante aos poetas 

primitivos de que nos fala Vico. A crônica de Sérgio possui saudades do processo lúdico 

da poesia.  

A linguagem figurada d‟O Ateneu não surge do etéreo, mas da realidade 

apreensível de um menino: o pecado original é o bife do almoço; no mesmo campo 

semântico (que é, simultaneamente, da antropofagia da retórica e dos pecados da carne), o 

pudor é um pedacinho de indigestão. O anjo enrubesce no riso, gordinho de inocência. 

Segue rindo, precavido das múltiplas intenções do interlocutor, na atitude do caricaturista 

que se demora diante do modelo a fim de captar-lhe as protuberâncias e nelas sintetizar-lhe 

o caráter. Esse modelo é o discurso inteiro de Aristarco, que Sérgio modela segundo seu 

estilo. Bem-humorado, não se dá ao sorriso, apenas ri: porque o riso não compactua, 

subverte. Nisso parece consistir o “realismo subjetivo” de Raul Pompéia, segundo a leitura 

de Araripe Júnior, que problematiza as influências expressas de Mallarmé e os decadentes 

sobre Raul Pompéia, assim como o propósito estético deste na igual busca pela síntese do 

Cosmos na forma nostálgica da linguagem, todavia não de maneira abstrata, mas em 

adequação da estrutura significante ao significado. Que seria a frase moderna de uma 

literatura transparente? Leiam o crítico sagaz:  

 

O sonho, no caso vertente, é fisiológico, e as tendências órficas do poeta 

estabelecem equilíbrio perfeito com a lógica interior – equilíbrio, convém 

declarar logo, que contraria de frente a pretensão dos decadentes de reduzirem a 

literatura a uma função isolada. A linguagem de Raul Pompéia não se 

desarticulou, nem a sua sintaxe, truncando-se, transformou-se em eco fugitivo de 

sensações indefinidas. A sua frase mantém-se diferenciada e moderna, com a 

devida capacidade para suportar toda a variação complexa do pensamento do 

século. Longe de ser um livro de literatura hermética, O Ateneu é um livro de 

literatura transparente. As nervuras, a contextura dessa obra não se obscurecem 

mergulhando na sinfonia sintática e na holófrase do mallarmismo. Os juízos são 

completos; as comparações, integrais; e os fenômenos inconscientes da 

semântica respeitados como devem ser todos os fatos orgânicos, em que a 

natureza se pronuncia de um modo inexorável (ARARIPE JÚNIOR, 1978: 162-

163).  

 

Na companhia do garoto – coisa importante, ele próprio o narrador –, vamos 

percebendo que a legislação do Ateneu é uma teia de reciprocidades entre a censura e a 

sedução, que no entanto se entremeia à transparência d‟O Ateneu, mesclando a frase 

moderna de subsequentes quebras e torneios sintático-semânticos. No referido ensaio, 

Araripe Júnior aos poucos reconhece o panorama cultural de Raul Pompéia, não obstante 
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incerto quanto a nomeá-lo decadentista, simbolista etc. A própria voz de Sérgio está cheia 

de resquícios da decadência do século XIX, cujos fios se enredam na “crônica de 

saudades” como matéria arqueológica de antigas fábulas igualmente revisitadas por 

homens como Oscar Wilde e os pintores pré-rafaelitas e impressionistas; uma perfeita sede 

da saga; uma busca incessante do mito na vida moderna. 

Dos heróis aos santos, dos santos aos pecadores, dos pecadores aos pecados, destes 

ao pecado da origem – e, pronto, o quinau! Os limites entre a legenda e a experiência são 

mui delgados. Nos livros os meninos terminam por divisar a própria imagem das regalias 

censuradas. Mas o que parece restringir-se a um desvio moral, dissimula, na verdade, uma 

subversão estilística. No víeis do moralismo, desdobra-se a sensualidade; na dobra do 

modelo, a variação também sedutora da linguagem marginal. O Ateneu revela-se um 

ambiente assaz erotizado, que bane o sexo às margens do código civil enquanto o discurso 

oblíquo da literatura se apodera de seu eixo significante. Sanches, daqueles que o arbitram 

na marginalidade do poder, nas margens do discurso moralista do colégio, utiliza-se de 

todos os expedientes para satisfazê-lo, até mesmo dos recursos de Aristarco.  

O internato possui o código, gritando antropomorficamente nas paredes e na 

retórica do diretor; mas também possui a transgressão, nele mesmo impressa, que resvala 

entre os meninos numa metamorfose de ninfas deletérias. O Ateneu como que dá aos 

alunos um livre arbítrio, para o sadismo de renhir os caracteres individuais na luta com a 

realidade (em parte naturalista, como queiram) e consigo mesmos. Em Sérgio, sabemos, a 

luta é a da consciência estética. No meio dos púberes, a individualidade irrompe com as 

espinhas, transmutando a louçania da meninice numa variedade de caracteres físicos e 

psicológicos a contorcerem-se na privação; a censura do sexo tem ali qualidades de 

Medusa, serpeando o enrijecimento do corpo e do espírito: estimula, e coíbe. Sérgio 

percebe o jogo. Ironicamente, seu primeiro contato erótico dera-se na lavanderia do próprio 

internato, onde surpreendera aquelas imagens – em verdade, um folhetim pornográfico, 

isto é, um elemento bibliográfico de origem escusa –, que pela inocência e rapidez com 

que lhas tomaram, mal as pôde compreender; no entanto, no fim do capítulo, lá estavam os 

frades nus a atemorizá-lo em uma alegoria da castração que precede a queda dos anjos.  

A pedagogia, sob o signo da ambiguidade, opera toda a luta do indivíduo contra o 

coletivo. O que importa à sensualidade dos métodos é saturar a percepção do aluno, 

destituindo-o do senso crítico que lhe afere a qualidade de sujeito; nessa tentativa, Sanches 
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executa as tarefas de Aristarco, e desce um pouco mais (se é que pode descer abaixo do 

Inferno...). Anseia por imprimir no protegido os desejos latentes do protetor, e expressos, 

que vai apontando em convite de experimentação. Eis como o périplo entre manuais 

didáticos chega a Camões, àquela época uma das primeiras leituras nos estudos de 

humanidades e linguagem pátria, exigida nos exames, mormente das volúpias sintáticas. 

Há notícias de uma edição singularíssima d‟Os Lusíadas, mandada imprimir em Bruxelas 

pelo Dr. Abílio César Borges, no ano de 1879, para uso nos educandários brasileiros (e no 

Colégio Abílio, onde estudara Pompéia); uma edição expressamente censurada, na qual se 

extirpam as “estâncias que não devem ser lidas pelos meninos” (BOSI, op. cit., p. 59).  

Os garotos dos internatos sempre dão um jeito de ocultar nos bolsos um regalo 

proibido, um brinquedo, uma guloseima que possa atrair a cobiça dos colegas e a 

reprovação do regime. Sanches, o “crápula antigo”, ao que tudo indica gozava dos 

privilégios editoriais; leva consigo uma edição clandestina de Camões nos mais íntimos 

detalhes de sua marginalidade... No ermo dos pátios, enquanto a sós, fazia Sérgio arder de 

poesia, abrindo-lhe as portas da Ilha dos Amores como os rapazes mais velhos as da 

iniciação sexual aos pirralhos; Sanches, então, perfuma de alfazema o bordel: 

 

Guiou-me ao canto nono, como a uma rua suspeita. Eu gozava criminosamente o 

sobressalto dos inesperados. Mentor levou-me por diante das estrofes, rasgando, 

na face nobre do poema, perspectivas de bordel a fumegar alfazema. Bárbaro! 

Havia um trajo de modéstia sobre a verdade do vocábulo; ele rasgava as túnicas 

de alto a baixo, grosseiramente. Fazia do menino grácil de cada verso uma 

brutalidade ofensiva. Eu acompanhava-o sem remorso; reputava-me vagamente 

vítima, e me dava à crueldade, submisso, adormecido na vantagem da 

passividade. A análise aguilhoava as rimas; as rimas passavam, deixando a 

lembrança de um requebro impudente. E o ar severo do Sanches imperturbável.  

Tomava cada período, cada oração, altamente, com o ademã sisudo do 

anatomista: sujeito, verbo, complementos, orações subordinadas; depois o 

significado, zás! um corte de escalpelo, e a frase rolava morta, repugnante, 

desentranhando-se em podridões infectas (POMPÉIA, op. cit.: 62-63). 

 

 

“Um trajo de modéstia sobre a verdade do vocábulo”. Que frase! Que noção de 

linguagem! O fragmento diz muito das impressões de Sérgio sob a pedagogia dos zás... 

Lembremos que na figura de Sanches se moldam dois discursos: o dele mesmo e o de 

Aristarco, simultaneamente o do aliciamento sensual e o da alienação pedagógica, também 

sensual, porém velada sob um moralismo. Sérgio descobre as estruturas de ambos, e 

igualmente os ironiza. Notável é como o agride, mais do que na pudicícia, na sensibilidade 

a barbárie a que o poema é submetido, a análise sintática que em vez de explicá-lo, trunca-
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o ainda mais. Sérgio é um artista; não perdoa a fealdade sobre o belo. Em princípio goza 

criminosamente as novidades, o “trajo de modéstia sobre a verdade do vocábulo”; mas 

logo se percebe vítima de um engodo. Em vez de mostrar-lhe as belezas d‟Os Lusíadas, 

Sanches mudava “o menino grácil de cada verso” em uma “brutalidade ofensiva”; em vez 

da impressão amorosa e analítica do poema, não revelava mais do que a “lembrança de um 

requebro impudente”.  

Sérgio carrega em si o gérmen do poeta; sofre uma permanente nostalgia da forma, 

que reclama a materialidade das palavras; para ele, a frase é uma personificação poética, 

que o método pedagógico, no entanto, decapita e faz cair morta. Sérgio é um aficionado 

precoce dos livros. Ei-lo frente ao dicionário:   

 

Iniciou da mesma forma um curso pitoresco de dicionário. O dicionário é o 

universo. Gaba-se de esclarecimento, mas atordoa, à primeira vista, como a 

agitação das grandes cidades desconhecidas. Encarreirados nas páginas 

consideráveis, os nomes estranhamente com a numerosa prole dos derivados, ou 

sós, petits-maîtres faceiros, os galicismos; vaidosos dândis os de proveniência 

albiônica. Molestam-nos com a maneira desdenhosa porque os não conhecemos. 

As significações prolongam-se intérminas, entrecruzam-se em confusa rede 

topográfica. O inexperiente não conquista um passo na imensa capital das 

palavras (POMPÉIA, ibidem: 63).  

 

 

A impressão de nosso pequeno homem de letras, perante o léxico, é a de um 

paleógrafo chegando a Babel, nos tempos em que a atravessavam caravanas com a turba de 

línguas diferentes, ou um Egito cifrado de códigos, e ele aos pés do monumento como um 

Champollion enredado na criptografia dos hieróglifos – apequenado pelos manuais, ante o 

dicionário como um grãozinho em todo o Saara. Em vez de intimidá-lo como uma fronteira 

intransponível, o dicionário lhe revela o fantástico mundo das palavras, que reportam a 

todas as demais ciências e suas respectivas imagens. Percebemos, ao longo da narrativa, o 

quanto a linguagem verbal permanece associada ao procedimento figurativo, cada 

vocábulo carregando em si uma litografia, a imagem acústica do grandioso mundo dos 

livros. Esse é o mundo de Sérgio, que lá se encontra nos labirintos bibliográficos do 

Ateneu. 

A linguagem literária é a ribalta donde o garoto observa o mundo, fragilizando os 

limites entre realidade e fábula, entre poesia e prosa de ficção – buscando a realidade 

poética da prosa desde a mais remota origem da epopeia. Eis a nostalgia de “[...] Sérgio, 

que entra na vida tomando-a instintivamente pelo lado do inexprimível, concebendo-a 
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como matéria de estilo, confundindo-a com a arte na sua significação mais abstrata” 

(ARARIPE JÚNIOR, op. cit.: 167). Subverte, assim, a intimidação dos métodos sobre os 

objetos de ensino, traduzindo poeticamente o “inexprimível” de uma matéria 

aparentemente inerme e banal, o que ao mesmo tempo o individualiza e lhe permite 

subverter a ordem referencial da linguagem em uma sequência de ambiguidades.  

Sanches teima, impelido por confissões secretas; vendo o pequeno absorto ante o 

universo que são as palavras, tenta outra vez desviar-lhe a atenção: “Sanches estava afeito. 

Penetrou comigo até à cloaca máxima dos termos chulos. Descarnou-me em caricatura de 

esqueleto a circunspecção magistral do Léxicon, como poluíra a elevação parnasiana do 

poema” (POMPÉIA, op. cit.: 63). Sanches, um desvio da lei, como que saturara a libido 

em reles desejo, dando-lhe a feição grosseira do instinto: ignora as artes do amor poético 

de Sérgio, que o dispensa exausto já de suas previsibilidades. Perseguido por Sanches, 

desiludido com os estudos, Sérgio chega a último de classe. O anjo cai. Era vez de ensaiar-

se homem. Novamente sozinho, sem protetores, vai buscar – “como os filósofos 

atribulados” – a doce consolação dos astros. 

 

 

Aristarco, em desenho de Raul Pompéia.  
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III 

EM TORNO A UM RETRATO POÉTICO 

 

 

οὐδέ ηί ζε χρὴ  νηπιάας ὀχέειν, ἐπεὶ οὐκέηι ηηλίκος ἐζζί.  
        

 Il ne faut point te livrer à des jeux puérils, puisque tu n'es plus un enfant. 

 

You are too old to plead infancy any longer. 

 

                                                                                                Odisséia – I, v. 297.  

  

“Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a 

luta”. Eis uma advertência poética às portas do romance. Que de Homero a T. S. Eliot abre 

os poemas épicos do Ocidente, apenas variando a forma literária a partir da qual o artista 

cria a vida... Da epopeia ao romance, os heróis trocam a máscara e seguem sob o eco de 

antigos rapsodos, ao longo de suas metamorfoses.  

Alguns romances, a que chamam “de formação”, abrem-se com suas figuras e 

símbolos qual um compêndio escolar, o Tesouro da Juventude aberto na secção de 

aventuras. Alguns outros, em especial, abrem-se como espaço onde a linguagem encena a 

criação literária, decompondo as impressões do mundo em técnica tanto analítica quanto 

sintética, tanto imanente quanto analógica, que por sua vez mescla os meandros 

psicológicos do Eu no objeto artístico, na forma da expressão verbal que o enuncia.  

Um tipo de romance que revela nos olhos de Narciso a busca tanto da superfície 

quanto da profundidade dos signos em rotação metamórfica, variando a partir do modelo 

mítico onde o artista moderno revisita os fragmentos de sua identidade.   

Ali é possível ainda ouvir Pã, flertar com Eros e brindar com Dioniso.  

Ali o jovem artista aciona a sensibilidade na captação de um mundo que, não 

obstante real e coletivo, vai compondo e nomeando na dimensão lírica de indivíduo 

precocemente habituado à sugestão das palavras, suas formas, ritmos, cores e texturas... O 

contraste entre a matéria real e suas variações estéticas é o mais bélico, repetindo-se o 

gesto mítico do jovem homérico que larga os antigos brinquedos em busca de sua 

identidade enquanto Eu.   

Um jovem artista bem perto do coração selvagem. Nesse romance de herança 

mítica, o Eu encena a luta de si mesmo ante o espetáculo do Mundo, embate de na 
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semelhança distinguir-se e no tempo retroativo projetar-se. É o caso do romance herdeiro 

de reminiscências e imagens da tradição mítica, do poema épico que projeta na estrutura 

moderna do romance um sentido unitário da poíesis: ao mesmo tempo, identidade e forma, 

a criação forjada a partir do modelo ideal, ou mesmo a identificação alegórica desse 

modelo com suas variações, sendo possível reconhecer nestas os fragmentos de uma 

origem, os resquícios da forma primeva a partir da qual se modela a “originalidade” 

moderna.   

Eis uma frase banal: “Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do 

Ateneu. Coragem para a luta”. Que desloca o senso-comum do mundo versus o berço para 

antagonismos ainda mais polêmicos, como o do Eu versus o Outro – ou mesmo da “cópia” 

versus a “origem”, que no clichê dramático desse alheamento do nicho doméstico marca o 

ritual de passagem dos romances de formação. É preciso recuperar na forma gasta desse 

clichê os possíveis caminhos que revisitem sua origem, única maneira de atualizá-lo como 

objeto simbólico, e ainda mais, como estrutura expressiva na cadeia significante de sua 

variação.  

Nesse sentido, o deslocamento de uma estrutura antiga – do clichê – e sua 

condensação em uma nova forma dependem inevitavelmente do repertório do artista, assim 

como do leitor a quem se faz necessário, segundo Jean Dubois (1973: 307),  um 

macrocontexte de informações contextuais presentes no espírito quando lê um texto. Assim 

é com um dos primeiros romances de formação, As Aventuras de Telêmaco, de Fénelon, 

uma espécie de variação didática da lenda homérica, e o Tom Jones de Fielding, que imita 

a saga quixotesca.  

Quando lemos O Ateneu de Raul Pompéia e o Retrato do Artista Quando Jovem de 

James Joyce, lembramos – ou sentimos a ausência – de um vasto repertório que beira a 

própria história da Literatura Universal. Muito há em comum entre as aventuras de Sérgio 

e as de Stephen, não apenas as muitas correspondências de enredo e identidade 

psicológica/ artística, como também de uma perspectiva de “obra em progresso”, isto é, de 

contínua metamorfose de suas origens literárias.  

Seja a advertência bélica do primeiro ou a epígrafe do segundo (tirada ironicamente 

das Metamorfoses de Ovídio), tanto Sérgio quanto Stephen enveredam por artes e armas só 

em princípio desconhecidas, mas que eles logo demonstram manejar muito bem. Por outro 

lado, tanto o incêndio do primeiro quanto o périplo epifânico do segundo marcam um ritual 
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de passagem não apenas do Eu jovem dos romances de formação, e sim da própria forma 

do romance como espaço da linguagem por excelência – que no caso de Raul Pompéia 

arde em chamas nos torneios artificiais de sua retórica e no de James Joyce, alcança todo o 

quebra-cabeça teórico/ estrutural do Ulysses, o romance que “acabaria” como todos os 

outros romances, pondo em xeque a própria técnica da ficção.  

Ambos adentram o livro com a “inocência” dos verdes anos, com a fantasia pueril 

da própria infância. No caso de Sérgio, precocemente madura; no de Stephen, ainda com o 

humor de um menino que desce a rua onde mora certa menina “que vendia confeitos de 

limão”, e por onde descia uma vaquinha mugindo; o pai lhe contava essa história, que de 

tão bonita fazia lembrar a beleza e a cor do “botão vêilde de losinhas” (“the green wothe 

bortheth”) – cor, som e forma se unem na linguagem “infantil” de um pensamento estético 

ainda maleável. Mas logo “amadurecem” para o embate entre a realidade e o sonho, luta 

esta que será travada com as letras das armas, isto é, com o engenho que ambos precisarão 

revisitar na origem fabulosa das narrativas.   

O ambiente escolar, com seus livros e imagens, e demais resíduos da cultura, 

desdobra-se em infinitas possibilidades de encontro e invenção. Torna-se o cenário da luta 

que os verdes anos travam com a Inteligência madura e Mnemone ousa fixar em imagem 

poética, em linguagem personificada e presente, que se rebela contra os limites do código 

simplesmente utilitário em prol do gozo estético. Na mente infantil, os termos da realidade 

deslocam-se para a fábula no paralelo entre a educação cultural e as impressões do mundo 

sensível. Num plano de associação e dissociação, como verdadeiro quebra-cabeça, todo o 

processo que forma/ aglomera as referências objetivas parte da linguagem – da criação 

vernácula, sintática e imagística – que, no caso das crianças, é ao mesmo tempo descoberta 

e invenção. A criança, em sua “ingenuidade” hiperbólica, vê o mundo como os poetas 

primitivos, sem o ranço das convenções que saturam a criatividade viçosa da língua. Os 

que falam consigo próprios buscam um dia falar a Deus, escreve um poeta em cujo bolso 

se encontraram, ele morto, as últimas palavras: “Estos días azules y este sol de la infancia”. 

Que mais poderia deixar escrito um poeta, antes de morrer? Os poetas falam consigo 

mesmo quando põem palavras na boca das coisas que antes não falavam... Também as 

crianças ouvem pedras e estrelas, animais e as nuvens do céu...  

O romance, forma “adulta” do gênero épico, tornou-se muitas vezes um poema que 

não fala. Em alguns casos, secou antes de amadurecer. Ei-lo institucionalizado como 
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veículo burocrático das nações, servindo gramáticos em vez de poetas... Na linguagem de 

Sérgio assim como na de Stephen, a infância redescobre o tempo lúdico da linguagem. 

Sim, infância fingida, pois nenhum artista nos dá um escrito como se por mãos de criança... 

Senão sob um desejo consciente de fazê-lo. Ainda que redescubra um tempo perdido, as 

crônicas de uma infância dourada e de uma linguagem titubeante, ainda assim os 

mecanismos técnicos, psicológicos e sobremaneira estéticos hão de possuir uma 

rigorosidade idealmente madura, isto é, mesurada por artes do engenho.  

A primeira reminiscência de um passado ideal é a linguagem ideal que o apresenta, 

que o torna presente, que o atualiza. Nos romances de “prosa poética”, o romancista/ poeta 

tange o ritmo verbal da obra e seu responso expressivo, sugerindo uma série de cadeias 

remissivas, de analogias metafóricas e outras imagens que truncam a forma canônica do 

romance.  

Que é o romance? Um tempo, um espaço apresentado em matéria e símbolo, uma 

enunciação? Uma técnica ou uma forma? Talvez a metamorfose da própria técnica 

escritural, adequando-a às mais variáveis necessidades expressivas. O senso comum de 

“romance de formação” projeta apenas um espectro didático: o conjunto de ações de uma 

personagem e a tonicidade moral delas apreendida. Nesse olhar sem perspectiva da curva, 

os teóricos enveredam na superfície do enredo, muitas vezes se esquivando do que na obra 

literária – e em toda obra de arte – é mais relevante: a substância concreta de sua estrutura.  

O que permite, por conseguinte, a uma estrutura literária a exemplo do romance, 

chamar-se “obra de formação”? Acaso não constitui, em si mesma, uma conjunção de 

formas, uma espécie de atmosfera, tom, corpo e unidade? Umas obras em particular 

recebem o epíteto não sob a perspectiva de sua própria unidade, senão porque desenvolvam 

uma trajetória narrativa específica, qual seja o desenvolvimento cognitivo do protagonista, 

o panorama romanesco de sua vida (a aquisição da linguagem, a família, os rituais de 

passagem da mocidade etc.) em contraste com o mundo experimentável. Nos referidos 

textos de Fénelon e Fielding, assim como no David Coperfield de Dickens, não raros veem 

apenas um sentido pedagógico e moralista.... Outros conjecturam correspondências 

autobiográficas, a partir de comparações que amiúde embotam os estudos literários.  

O segredo da biografia são os posicionamentos do Eu.  

Em outras palavras, as dobras da face de Narciso, que no século XIX – o século 

d‟O Ateneu e, em termos de herança cultural, do Retrato do Artista Quando Jovem – 
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espelharam e inspiraram a rebeldia dos poetas modernos sob o signo baudelairiano do 

tempo que se perpetua e que ao artista cabe unicamente a insinuação de uma remodelagem.  

 

 

* 

O que há de Raul Pompéia nas aventuras de Sérgio e de Joyce nas de Stephen? 

Uma perfeita sintonia de estilo. Ou mesmo uma relação de alter ego... Ambos escrevem o 

poema de um amadurecimento em busca da “boa forma”. Um precisou do incêndio; outro, 

do périplo... Mas a linguagem de ambos manteve-se sempre na perspectiva de uma forja 

que modela a experiência segundo princípios estritamente estilísticos; arte rigorosa que 

beira o signo da luta e que a realiza no próprio objeto, isto é, no discurso, quebrando 

categorias de gênero e demais barreiras teóricas.   

Recordamos que o romance, com os demais gêneros literários, advém da poesia e, 

em sentido mais restrito, do poema. Que assim como no poema, uma voz há no romance 

tecendo seus elementos constituintes. E que já nesses romanceiros antigos, aedos gloriosos 

de cantares, nos foram dadas passagens de amadurecimento espiritual cujo exemplo, nas 

línguas modernas, é um Dante, um Camões, um Cervantes, um Shakespeare... Essa voz 

outrora perdida e achada de boca em boca, materializou-se um dia em escrita, que logo se 

multiplicou em cópias; seja em versos ou parágrafos, ecoou sob a mesma perspectiva de 

unidade que integra as partes do discurso, coisa de que se lamentou Lukács sobre a origem 

épica do gênero romanesco, símbolo do próprio caos da modernidade. Joyce/ Stephen 

Dedalus, ao contrário, reconhece uma ordem do próprio caos, possível justamente porque 

desloca o romance do cenário social – sem que deste prescinda como matéria, a obra 

joyceana e suas “vulgaridades” é prova contrária disso – como objeto de arte e, assim, 

possível de todas as correspondências diacrônicas e sincrônicas. Ei-lo quando cita a 

passagem de São Tomás de Aquino: “Ad pulcritudinem tria requiruntur: integritas, 

consonantia, claritas”: três coisas são necessárias à beleza: inteireza, harmonia e radiação. 

E a prova de que tais faculdades se permitem a uma estrutura narrativa em princípio 

caótica é a própria tessitura de seu retrato, as inúmeras referências literárias e demais 

retalhos que, no entanto, não privam da unidade inconsútil sua narrativa, tampouco da 

harmonia de seu ritmo. Aí está como alter ego de Joyce – não pelas semelhanças 
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biográficas, mas, sobretudo, pela identidade artística também conjecturável entre Raul 

Pompéia/ Sérgio.  

Entre o autor e a personagem trama-se o eco auto-retratado de uma identidade 

artística sob o signo de Narciso, isto é, do Eu e seus desdobramentos desde o lirismo que 

vai conduzindo os elementos da experiência, os sons, os objetos, o primeiro amor... 

Percebemos, por conseguinte, a plenitude da música. Um romance onde fala/ canta a 

Poesia. Quanto mais nos apercebemos da multiplicidade do Eu, mais adentramos os 

labirintos que tecem o romance de sua formação e a forma desse próprio romance. 

Aqui, o  elemento biográfico apenas serve de matéria para as artes. Não as limita. 

Nos auto-retratos dos pintores conhecemos a lição. Vejam as pinceladas de Rembrandt 

(que ademais do hedonismo narcisista de retratar-se amiúde, captou-se em subsequentes 

estágios do tempo), Ingres e Delacroix... Não há dúvidas de que sejam eles ali retratados... 

Mas o que comunicam as pinceladas refletidas em um espelho, quando esse espelho não é 

menos o rosto do modelo do que uma composição estudada? Poderíamos simplesmente ler 

os biógrafos desses pintores. Coubert e Velásquez, por seu turno, nos deram mostra de 

como se fazer o artista presente de duas formas em uma obra, em corpo e em ausência, na 

evidência superficial e na profundidade simbólica. A ambiguidade. Quando tal 

ambiguidade exige um passo atrás, uma distância óptica somente por meio da qual se pode 

a imagem expandir e ao mesmo tempo unificar, ser, enfim, tornar-se clara e radiante, 

percebemos a contiguidade fragmentária de que toda obra visual, em verdade, se constitui. 

Também o narrador de si mesmo, quando esgotado na repetição da própria imagem... ele, 

como os pintores, dá seu passo atrás.  

Assim é o reflexo ambíguo na técnica do romance biográfico. É possível um 

romance que se defina como tal livrar-se dos limites de gênero, e lograr nuances de caráter 

lírico, épico, dramático? Trechos há de Gide verdadeiras odes a seu auto-retrato oblíquo, e 

Wilde não raro nos revela Ovídio nos adornos de seu epistolário, uma litania egrégia 

quando fala das artes de Cupido, uma atmosfera perfumada com o sal e as laranjas de 

Esparta, o incenso anelado de Roma, beijos em sacristias, e o ópio de sua modernidade 

igualmente narcisista, ilustrada em livros proibidos... Ana Karenina sempre me lembrou o 

que Penélope pôde ser e não foi, o que Tolstoi pôde de poeta épico no longo romance do 

século XIX.  
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A pureza dos gêneros literários, desde Bakhtin, perdeu o terreno na pesquisa 

literária. Com os novos estudos barrocos, valorizou-se em definitivo a heterogeneidade 

discursiva como elemento de criação. As utopias de originalidade voltaram-se sedentas 

para a origem, desdobrando-a em cópias cada vez mais obscenas, razão da própria 

modernidade. Não importa que subverta, que imite, que fragmente: a unidade está no olhar 

atual da coisa antiga, que não precisa apagar-se para expressar. O artista moderno tem um 

gosto muito idiossincrático pelo resíduo arqueológico... Proust – que leu, e por assim dizer, 

copiou todas as páginas de Balzac – vexou todos os cronistas de memórias após seus 

passeios memoráveis por Illiers, não pela novidade, e sim pelas correspondências entre 

sem mundo, um novo olhar sobre o antigo e a maneira de coadunar fragmentos capazes de 

invejar ao próprio Hesíodo e ao utópico Rousseau. No texto de caráter “biográfico”, o 

importante é a concentração dos olhos não propriamente sobre a forma acabada do Eu, mas 

sim sobre os rascunhos de seu desenho e o novo gesto da mão...  

O que há de Joyce, perguntemos outra vez, neste Retrato do Artista quando Jovem?  

Joyce, que Ítalo Svevo declara alhures preferir a confissão católica à psicanálise, 

deveras se confessa neste seu auto-retrato, que é o romance publicado em 1914, The 

Portrait of the Artist as a Young Man, exercício do poético e do prosaísmo, equidade de 

uma prosa muito particular. Confessa-se ali um jovem de paixão, amor, inteligência, 

sensibilidade aguda. Um retrato ainda que biográfico, sobretudo bibliográfico, na 

exposição fragmentária das muitas leituras do adolescente irlandês, menino de colégio 

jesuítico, rapaz logo disperso nos exílios do mundo... O processo de sua escritura nos vai 

dando uma obra preenchida de surpresas, cuja chave nos oferece Ovídio – assim como no 

caso de Sérgio – à porta do romance: “Et ignotas animum dimittit in artes” (Metamorfoses, 

VII, 18). Aventurar-se em espírito às artes desconhecidas! A epígrafe da obra, a par de 

intróito, condir-se-á com seu epílogo no sentido epopéico de travessia... Joyce tinha um 

gosto pelo movimento... era um artista proteico, no exato sentido etimológico do termo. 

Assim como ele, Stephen Dedalus vagou por torres, praias, bibliotecas, ruelas sórdidas, 

remordido e ensimesmado – e o título do romance no-lo já insinua – como um protótipo, 

um ideal, um clichê pictórico de/ do artista sem mundo algum, e de todos os mundos 

artísticos. Essa universalidade experimentada por Raul Pompéia sobremodo nas páginas 

das Canções sem Metro, tem uma necessidade de experiência vital na obra joyceana, isto é, 
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de mover-se à margem da vida, entre angústias e epifanias, entre moluscos e sereias, 

peripatético em busca da forma bela sob o signo da Grécia Antiga.  

O ideal do artista é a juventude, que permite a busca.  

Em que mundo deambula o púbere estudante, esta alma egrégia toda trágica e 

dialógica, sinto a pergunta em cada página sendo virada, na conjuntura dos parágrafos e 

das imagens deste romance unido e fragmentado, na junção versificada enfim sugerida 

pelo ritmo da prosa que se desdobra – materializando o pensamento estético – em formas e 

variações... Um mundo metamórfico, sonhado o melhor dos mundos possíveis a partir do 

objeto sensível que impregna de impressões o imaginável, o psíquico, e assim tão físico e 

real! O artista é um nauta, naverrante em si mesmo sob o signo de Hamlet. Enredado em 

palavras, palavras e mais palavras, Stephen aí navega – lendo o livro de si mesmo – nas 

tormentas e calmarias de um pensamento contínuo da essência e da forma, platônico e 

aristotélico, propriamente peripatético em seu rodopiar marinho que implode e edifica uma 

episteme literária em subversões de estilo... Retrato de artista, bem perto do coração 

selvagem, artificialmente pueril... Stephen não se deixa civilizar, embora carregue em si 

toda a civilização; é um desertor na guerra da existência; é um ditador da consonância 

poética da língua – comunga, com Sérgio, da perspectiva indômita, cruel e selvagem da 

educação dos sentidos pela arte. A crise de consciência que ambos sofrem e os leva a 

consolar-se na mística, ajoelhados sobre as lajes frias da capela da escola, torturados por 

remorsos nas horas tétricas da noite, muito mais do que uma crise vital, é um sintoma da 

ruptura que o Eu sofre cada vez que se torna menos inocente: a tortura hamletiana das 

revelações do Outro que nos toca...   

No entanto, aí está um romance; ainda biográfico; ainda “de formação”.  

Uma forma subjacente, qual as rimas internas de um poema moderno, qual o eco do 

moderno Homero linha por linha, verso por verso da saga de Telêmaco em busca de um 

pai, àquela época, já perdido, perdido em todo o romance, e que Joyce nunca concedera 

sequer no emblema paterno/ paternal do Leopoldo Bloom. Desde o balbucio abecedário 

aos aforismos tomistas, nosso principezinho de bolsos vazios e lenço “verdemuco” 

(verdevico) nos vai dando a ouvir no ritmo de sua voz, um romance truncado em ritmos, 

em “artes ignotas” anelantes de unidade, clareza e plenitude de sua prosa poética... A 

impressão que sinto em ler suas últimas palavras – quando salta para o Ulysses, 

desaparecendo todo melancólico e ensimesmado, como uma gaivota molhada pelas águas 



89 

 

salgadas do mar – assemelha-se à sensação final de uma leitura de Homero: o herói 

exausto passa a mão sobre a fronte suada, e, num suspiro arquejante, divisa o além com 

olhos lívidos de começo, evocando o Criador à criação do recomeço, ávido da medida do 

recomeço.  

É verdade que me refiro a um artista que sabia dar voltas como ninguém. A voz 

narrativa de James Joyce parece não sair daquela torre de doces dias duros, donde a 

sagacidade de olhos míopes pôde de raios-x sobre a intimidade ao mesmo tempo recôndita 

e obscena dos homens; de curvas vertiginosas, de saltos, tocatas e fugas... O auto-retrato 

joyceano é uma torre, e o pincel dá seu périplo. O dos românticos e simbolistas, de marfim, 

turris aeburnea; Conrad e Melville nos deram torres marinhas, de corais luzentes; o 

colégio não deixa de ser, junto às reminiscências familiares, a torre onde o artista primeiro 

se vê retratado/ contrastado... A torre do colégio, enciclopédica e ciclópica, babélica em 

seus labirintos, tudo vê, como os próprios faróis de Alexandria (onde Aristarco, o de 

Samos, estudou o texto homérico...). 

Em retratando a própria imagem, o artista reflete o gesto, insinua uma técnica, 

expõe um movimento. Stephen, o herói; assim pensou Joyce o primeiro título deste 

romance de formação, ou melhor, de deslocamento das formas do próprio romance em 

uma perspectiva de unidade – rebelde e radical – poética. E não é à toa, pois Stephen é, de 

fato, o herói de uma trajetória clássica em sentido mesmo canônico, o Dedalus com que o 

romance é pintado de mitologias. E é Joyce, porque Joyce é todo mito, com trocadilho e 

tudo. Sentimos mesmo, vemos, ouvimos, cheiramos este romance todo sinestésico – 

romance da linguagem poética apresentada em nuances e diapasões –, que é, poderíamos 

dizer, o retrato, os rascunhos da linguagem por excelência literária, qual seja, composta de 

literatura, “compósita” e “dilatada” naqueles termos de Vico.  

Brilha nestas páginas uma infância poética, os verdes anos da juventude, algo como 

a poesia em flor... ou os dias azuis que a criança perdida de todo artista acha no bolso dos 

poetas mortos. Em paralelo à frustração adolescente e madura, Stephen e Sérgio gozam a 

linguagem que estrutura suas errâncias na “forja da alma”, deleitando-se com a própria 

forma apoteótica e alegre de sua linguagem. O romance de Raul Pompéia é um “dos mais 

bem-humorados da literatura de língua portuguesa, sendo absolutamente singular em sua 

bibliografia, dominada geralmente por trabalhos pessimistas, em que a presença da morte e 

as tragédias pessoais são temas constantes” (CAPAZ, 2001: 108). Basta lembrarmos Uma 
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Tragédia no Amazonas e Almas Mortas, para não falar da melancolia baudelaireana das 

Canções sem Metro. Um humor muito sutil e, algumas vezes, negro, sem paralelo na prosa 

de ficção luso-brasileira do século XIX, salvo um Martins Pena, no teatro, um Manuel 

Antônio de Almeida e, propriamente sob influências do romance inglês, Eça de Queirós e 

Machado de Assis. Ainda assim, o humor de Raul Pompéia se distingue pela máscara 

usada não pelo enredo em si, mas pela linguagem, que ininterruptamente se fantasia, 

metamorfoseando-se de metáforas e caricaturas, e todos os recursos imagéticos que se 

mesclam no discurso verbal. A ironia cáustica da técnica criativa de Raul Pompéia achará, 

no incêndio final do Ateneu, o fecho simbólico, ou melhor, a alegoria de seu processo 

artístico de escritura em vários aspectos barroca.  

Também Stephen Dedalus, com leituras de Sterne e Defoe (que permitiram a 

Donald Schuller o diálogo para muitos exótico entre Joyce e Machado de Assis), encarna 

esse humor na estrutura de sua linguagem, aberta ao jogo lúdico da leitura. Por exemplo, a 

melancolia baudelairiana do tempo – comum a Sérgio/ Pompéia e a Dedalus/ Joyce sob as 

influências da cultura francesa decadentista – lhes permite universalizá-lo, por um lado, 

enquanto leitmotiv alegórico que subverte a própria perspectiva romântica da infância pela 

máscara romantizada de uma Idade de Ouro engalanada de clichês:  

 

Força era deixar à ferrugem do abandono o elegante vapor da linha circular do 

lago, no jardim, onde talvez não mais tornasse a perturbar com a palpitação das 

rodas a sonolência morosa dos peixinhos rubros, dourados, argentados, 

pensativos à sombra dos tinhorões, na transparência adamantinada da água...  

(POMPÉIA, 1905: 7).  

 

 

Por outro lado, uma perfeita intuição dramática – à Calderón de la Barca, um dos 

autores mais admirados por Raul Pompéia – do artifício, no caso d‟O Ateneu, permite-lhe 

encenar o tempo não como transcurso natural da vida, mas como alegoria do sonho que 

passa e é o mesmo em todas as épocas, ou melhor, um signo estético que se repete e 

metamorfoseia conforme a necessidade de expressão. Eis como Sérgio desmistifica e 

subverte o discurso histórico, tão ao gosto romântico: 

 

Eufemismo, os felizes tempos, eufemismo apenas, igual aos outros que nos 

alimentam, a saudade dos dias que correram como melhores. Bem considerando, 

a atualidade é a mesma em todas as datas. Feita a compensação dos desejos que 

variam, das aparições que se transformam, alentadas perpetuamente do mesmo 

ardor, sobre a mesma base fantástica de esperanças, a atualidade é uma. Sob a 

coloração cambiante das horas, um pouco de ouro mais pela manhã, um pouco 
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mais de púrpura ao crepúsculo – a paisagem é a mesma de cada lado beirando a 

estrada da vida (POMPÉIA, ibidem: 6). 

 

Aí está como a vida serve à arte; como a biografia mescla-se na bibliografia. 

Refiro-me a sincronicidades entre obras de autores diferentes, mas também a uma espécie 

de liame que, a despeito da particularidade estrutural de cada trabalho em si, une os 

trabalhos do mesmo artífice. Embora mais íntimo a poetas do que a prosadores, dá-se no 

que Roman Rolland fez com Jean-Christophe, a “série”, ou mais propriamente na teia 

sincrônica, “orgânica” de Marcel Proust, ou ainda na ideia joyceana/ viquiana de “obra em 

progresso” (que, para atingir o Finnegans Wake, parece haver ensaiado desde o protótipo 

do seu heroico Stephen).  

O mesmo ocorre com Raul Pompéia.  

 

 

* 

Não tenho perdido de vista, até agora, a idiossincrasia de um crítico que, porque 

poeta, possui a lucidez digna das considerações serenas e a expressão justa da ideia. 

Cassiano Ricardo, num breve e bonito estudo sobre a poesia na técnica do romance, 

reclama sobre a prosa a “utilização artística do poético – coisa que só os grandes 

romancistas conseguem” (1953: 9). Segundo ele, Raul Pompéia – justamente por essa 

utilização – é o “nosso primeiro exemplo de lirismo conscientemente adotado na técnica de 

expressão romanesca” (ibidem: 6). Aqui, o termo conscientemente faz toda a diferença 

(embora pudesse abarcar também a Iracema alancariana). 

Essa possibilidade estética do poético na prosa de ficção passa, inevitavelmente, 

pela estrutura, isto é, pela matéria verbal da linguagem tanto quanto pelo ambiente 

semântico e imagético. O romance, nessa perspectiva, é um espaço de invenção. Um 

espaço metafórico em correspondência com os jogos pueris/ lúdicos da língua, que pode 

abarcar desde o mundo até o pensamento, e que o romance enquanto sistema revela a partir 

de sua matéria verbal, desde o nome que o intitula. Não é O Ateneu de Raul Pompéia a 

perfeita sincronia entre mundo, vida, pensamento e espaço, com seus clichês, seus recortes, 

suas caricaturas epigramáticas? Uma voz ali voluteia entre protagonista e autor. Mas há, 

acima de todos, a estrutura metonímica do prédio em paralelo com a forma da própria 

“crônica de saudades” de Sérgio. Um nome que unifica impressões quando encarna toda a 
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expressão analítica de seu jovem herói: O ATENEU. Sérgio são os quarenta olhos do 

Ateneu... O Ateneu é Sérgio e seu olhar ciclópico, cerbérico (para não dizer cibernético). 

Esses olhos que Pompéia manteve abertos, qual fizera Proust, incitados por uma cor, um 

gosto, um cheiro... Joyce, qual ambos, mira não um tempo recuperado, mas um outro 

redescoberto nas próprias circunstâncias de uma saga que mesura fração e unidade do 

tempo narrativo, o espaço da linguagem nos olhos perspicazes de menino/ homem. Ambos 

os pequenos grandes heróis carregam em si do étimo Telemachus, “o herói da luta ao 

longe”... Tão longe perto de si como os auto-retratos, e ainda assim ecoando na estrutura 

da narrativa, nos corredores e bibliotecas, no canto de cada parágrafo...  

A música é a metáfora da metáfora; não é a toa ser o princípio da poesia, que a arte 

pôde conceber na linha e no vértice da linguagem. A musicalidade unifica e arrebata. 

Música e poesia se proliferam na síntese. Raul Pompéia construiu uma cadeia narrativa 

ordenada por ritmo de tambor, bélico como o estilo que a materializa, constantemente 

variando ao tanger lírico próprio de um espírito sensível às variações cromáticas e 

audíveis.  

A prosa de Joyce também é uma partitura, um palimpsesto de partituras... O que há 

entre Pompéia e Joyce – no referente aos dois romances aqui perscrutados – não é algo 

como um paradigma musical enquanto tessitura de fragmentos tangidos pela mesma 

nostalgia de unidade, da forma perfeita do romance como um bloco de mármores, um alto-

relevo grego... A modernidade desta peça de Joyce, encontramo-la nesse escritor brasileiro 

do século XIX tão agudo quanto o jovem esteta irlandês, e que permaneceu jovem porque 

logo a tragédia lhe ceifou a vida. Raul Pompéia, para não citar as Canções sem Metro, em 

um só romance tangeu uma sinfonia trágica, cujas escalas fragmentou numa sequência de 

“vibrações” e diapasões, de árias nas quais a voz criteriosa do artista vai-se compondo 

discurso analítico em paralelo à retórica plagiada, vítima do pastiche verbal das tribunas 

escolares e da caricatura figurativa dos periódicos.  Aí entra o ritmo poético, a bem de ser 

retórico, mas de uma retórica cravejada de clichês e referências, toda ela pictórica, que a 

técnica lúcida dispõe, por sua vez, em paralelo com o signo artístico polivalente. Pompéia, 

em saturando a figura clássica, preenche os vazios da estrutura prosaica com as filigranas 

de sua poética densamente pictórica e simbólica. Não prevalece a estratégia do jornalista 

sobre a consciência do artista: a caricatura não é tanto para ser lida, mas para insinuar; é 

barroco, no que também é impressionista: na expressão do aforismo o mais adornado na 
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linguagem, a retórica que em sendo loquaz na enunciação, é plenamente sintética enquanto 

caricatura.  

Paleta, partitura, parágrafo... Cada gesto do artista é em busca do ritmo. 

A obra de Pompéia é vasta e múltipla, e em tudo rigorosamente musical; mas nos 

interessa este trabalho seu em particular, por coincidência, dentre todos o mais conhecido. 

E ouso dizer “coincidência” porque, a despeito da fama, poucos os que se debruçaram 

honesta e sensivelmente sobre as páginas d‟O Ateneu (1888); e mesmo no pouco debruçar, 

há daquelas falhas que perseguem mesmo os grandes leitores. Que lindo romance! Obra 

sólida de nossa prosa, infinitesimal de possibilidades poéticas. Há gente supostamente das 

letras, que hoje teme em falar da beleza das coisas, e nos enfastiam com práticas de 

anatomia literária. Que seja a anatomia – mas onde cada parte carregue o todo. Sendo, 

pois, a unidade de um romance, é toda sua fragmentação impressionista. O conceito nos é 

dado em Pompéia como leitura da forma, como exercício de uma técnica. Nenhuma obra 

há, que em sendo artística, não seja bela; bela porque rica para os sentidos e a inteligência: 

a música, a pintura, a poesia... O fantasma insípido do Naturalismo assombra de leve este 

romance. Damos aquele passo atrás com o mesmo rigor com que tomamos da lupa para a 

minúcia, e vemos quão logo desfalece o rosto de Caliban; o movimento do olhar é, em si, a 

metamorfose da expressão de impressões.  

Pompéia é um esteta, e sempre fez questão de sê-lo. Lente de Mitologia e Belas-

Artes, ele próprio pintor e desenhista talentoso, possuía o agudo senso artístico reluzente 

em James Joyce, o aficionado da música; ambos culturalmente contemporâneos, tomaram 

o sentido canônico do Bom e do Belo, enunciado por uma retórica diacrônica e 

sincronicamente semelhante, para a decomposição criadora. Algo “moderno” os unia, a 

saber, o decadentismo francês de fin-du-siècle, que Joyce verá espelhado nos seus 

companheiros de língua do Pré-rafaelismo inglês do mesmo período, e que Pompéia lia 

com avidez na literatura francesa em moda (Machado de Assis, para desenvolver a 

expressão do jovem artista, em discurso fúnebre, nos dá a saber esse tom francês, um tom 

todo elaborado e musical, plangente em sua obra, e que Mário de Andrade por sua vez 

identificou com a poética barroca).  

Entre escritores, bastam as leituras para conjecturarmos que se correspondiam.  

Quando falo de Inglaterra, e França, e Brasil nos fins do século XIX, há de mister 

situar os cenários de nosso interesse, quais sejam, os da arte então praticada. E há mais 
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semelhanças em vez de diferenças, porque o vértice de tudo é Paris, “o centro do mundo”. 

Aquela Paris de Baudelaire e Delacroix, onde já se ouve o ritmo de Verlaine, Rimbaud, 

Mallarmé e dos pintores impressionistas. É uma Paris aonde Stephen irá, e que 

provavelmente conhece tão bem quanto Sérgio via a mesma língua daquela Pátria, vertida 

na bibliografia escolar e num conceito cultural, à época, densamente galicista.  

A modernidade artística chega ao Brasil primeiramente via artes-plásticas. 

Enquanto Victor Hugo, Herédia e Leconte de Lisle ainda dão as cartas literárias, uma série 

de pintores “brasileiros” já tomam notas de Pissarro, Monet, Degas – Giambattista 

Castagneto, Henrique Bernadelli, Hipólito Caron, e Eliseu Visconti, que Pompéia já cita 

em uma de suas críticas de arte. Por sua vez, a Inglaterra que lia Huyssmas e Mallarmé 

deleitava-se com Burne Jones, Whinstler, Moore, Dante Gabriel Rossetti.  

Impressionistas de um lado, pré-rafaelitas de outro, uma certa atmosfera decadente 

os aproxima e chega à literatura do Brasil, conforme nos testemunha Raul Pompéia 

(Araripe Júnior percebe na obra do amigo muito do esteticismo de Ruskin!). Nessa 

atmosfera, herdada sem dúvida do Romantismo, o auto-retrato é o caminho para o Ideal. 

Mas aí uno já não somente na psique, e sim fracionado na sensação e no sonho, que a 

narrativa buscará descobrir em descamar ao tempo a falsa linearidade sob a qual os 

fragmentos simbólicos se sedimentaram. O artista evoca uma arqueologia tão ficcional 

quanto a História.  

 

* 

Joyce e Pompéia redescobrem seu tempo, pois, tanto no macro quanto no 

microcosmo, que são as coincidências culturais de sua formação e o espaço onde fora 

indelevelmente impressa, o colégio retórico do Oitocentos. Particularidades de um lado, o 

recuo e a aproximação constituem um gesto pertinente em ambos, tanto na técnica quanto 

na meta-leitura destes dois romances. O primeiro se nos dá como espelho onde o mundo se 

reflete. O segundo se reflete diametralmente em um mundo, o mais específico e 

microscópico, chamado Ateneu. Apresentam-se, assim, enunciando uma linguagem que 

termina por ocultá-los na fragmentação de caracteres dispersos e no jogo do próprio 

espelho; objetos e personagens ora móveis, ora paralisados, a que a retórica nunca ousara 

dar vida, senão o significado arbitrário do verbete e o arbítrio da marionete. A Poesia lhes 

restitui a vida olvidada. Ela, porque suscite a análise e, concomitantemente, a síntese, 
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corrobora antes em criar a ideia do artista, que vem a ser a ideia materializada em um 

limite rigoroso de expressão e, portanto, sintetizada de uma linguagem subjacentemente 

poética e plena. E qual vida, qual luta? Transpassadas as portas ao Ateneu – o sistema –, 

exortado o mundo novo, começa o romance – a forma. 

O Ateneu, topônimo e símbolo. O Retrato, dimensão e símbolo. O ápice 

metonímico de uma obra capaz de unir psicologias e objetos por matéria de uma totalidade 

expressiva, por matéria, pois, de expressividade poética alternada entre análise e síntese. A 

linguagem do Ateneu é o Ateneu, espaço cujas portas se abrem sob o signo dos gêneros 

épico e lírico, que épico e lírico é todo o seu estilo – qual nos ensinaram os antigos, – da 

investida e do recuo, do lirismo e do gesto, e para melhor dizer, do ódio, do amor e da 

morte – que se traduz na luta da vida encenada. A fala paterna e a poética, esta também 

paterna, à entrada dos dois romances, advertem da mesma epopeia em ambas as passagens, 

do rito poético da passagem ao amadurecimento espiritual/ artístico. A dimensão 

(meta)física de Raul Pompéia, media-a a substância objetiva, e simbólica, das figuras 

engendradas na estrutura móbil de uma obra ao mesmo tempo do gesto e da estática, da 

expressão e da análise, que se abre em palavras e fecha em cinzas. Pompéia, então, 

concentra o olhar sobre o universo simbólico do colégio que nem o pintor a tinta de uma 

água-forte. Mas nos dá também a aquarela. Nisto consiste a crônica reminiscente; nisto 

consiste, sobretudo, a técnica criadora tangível no que Joyce estendeu ao retorno ao lar, aos 

passeios pelas praias e ruas, enfim, para uma captação fotográfica menos restrita 

geograficamente, mas que possui da mesma técnica micro-corpuscular sensível às 

variações.  

Não é a linguagem a distinção entre caracteres?  

Ainda somos estudantes, frequentamos uma academia em tempo real; talvez 

percebamos uma ideia, por suposto perdida, que circunscreve a atmosfera simbólica do 

espaço acadêmico. Mas o estudante destas páginas – as de Raul Pompéia e as de James 

Joyce – revolve tanto a realidade quanto o símbolo. Não falo da insipidez escolar em si; 

refiro-me à escola como portas do mundo real e, principalmente, do mundo lúdico, 

figurativo, do que resulta o intelectual – onde primeiro germina a ciência poética de leitor e 

escritor. Uma ciência figurativa iniciada na síntese e na síntese reencontrada com a 

maturidade. Mas a poesia nunca amadurece; um gosto agridoce enobrecido de infância. O 

tempo das primeiras letras, dos primeiros contatos com mapas, bustos de homens célebres, 
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gravuras de animais e pessoas, aventuras literárias, estudos de anatomia etc.: o tempo da 

correspondência. Todo o porvir marcar-se-á destes estigmas. O tempo da infância poética, 

da troca de figuras com Mnemone. Naturalmente, ou antes sob uma artificiosidade, haverá 

o que preencher do que se esqueceu... para velar o que não deveria ser, ou mesmo edificar 

o que poderia ser e não foi.  

Não é ali, à cabeceira colegial, onde primeiro ouvimos o ritmo de Gonçalves Dias? 

Não é ali, ainda, que lemos José de Alencar como se ouvíssemos, permanentes, o tambor 

bélico e o silvo idílico? Quando antes ensaiáramos a linguagem pátria, fora ensaiando a 

linguagem universal da música. Nesse ritmo é onde primeiro nos é insinuado o sintagma da 

linguagem, para o delineamento posterior. Tudo isso sofrerá a correção.  

Sérgio é o próprio romance. Stephen é o próprio romance. O colégio é o romance 

de um e de outro, a pós-visão também romântica, e trágica.  

A juventude de Stephen Dedalus, a par da estrutura romanesca, é o encanto dos 

leitores, é o que mais me encanta; encanta-me da inteligência despojada, por vezes 

arrogante, do permanente pensamento linguístico, metalinguístico, do que resulta em 

criação; da atmosfera ao mesmo tempo melancólica, lírica e colorida de uma obra 

romântica em sentido muito especial, um sentido trágico que toca o corpo da obra literária 

em consonância interior com o protagonista.  Todas as memórias sofrem a correção dos 

mecanismos.  

Percebemos o sentido da infância no jogo? Mas o jogo é o próprio reverso da 

inocência, ou melhor, é a forja heroica do desconhecido. Lembremos Telêmaco enquanto 

brinca sob o azul grego de sua infância? O coração, no entanto, retumba como a luta que o 

espera; a sorte dos gregos estava sempre lançada. Lembram o menino Sérgio à porta do 

colégio, amargando os já perdidos pelotões de chumbo? “Amarguei por antecipação o 

adeus às primeiras alegrias; olhei triste os meus brinquedos, antigos já!”. A fala de Atena 

(οὐδέ ηί ζε χρὴ  νηπιάας ὀχέειν, ἐπεὶ οὐκέηι ηηλίκος ἐζζί) recai, outra vez, sobre o 

menino, lembrando-lhe o homem, redescobrindo a travessia. Também Stephen terá as 

melenas cortadas... Mas joga com a linguagem como quem joga com a sorte, ou não teme 

as Parcas. A primeira página nos trás um menino descendo a rua onde mora certa menina 

“que vendia confeitos de limão”, e por onde descia uma vaquinha mugindo; o pai lhe 

contava essa história, que de tão bonita fazia lembrar a beleza e a cor do “botão vêilde de 

losinhas” (“the green wothe bortheth”) – cor, som e forma se unem na linguagem “infantil” 
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de um pensamento estético ainda maleável que, ao longo de toda a obra, moldar-se-á na 

experiência escritural/ biográfica, moldando o caráter consciente de Joyce, qual o fizera a 

Pompéia, sob uma atmosfera cronológica de captação constante dos corpúsculos 

singulares. E se para o prototípico Telêmaco, narrar a saga do pai era criá-lo em 

linguagem, a narrativa parricida de Stephen e de Sérgio é narrar a própria linguagem em 

recriando o Mito.  

Que é o tempo para quem ata as duas pontas do começo? Lembremos a frase tão 

sábia: “Eufemismo, os felizes tempos, eufemismo apenas, igual aos outros que nos 

alimentam, a saudade dos dias que correram como melhores. Bem considerando, a 

atualidade é a mesma em todas as datas”. A voz de Sérgio nos indica duas coisas, o 

amadurecimento intelectual e a disposição enunciativa de sua análise dentro ao romance. 

Mas soa irônica, pois sob ela jaz a latente circunspecção em torno da origem que o poeta, 

para não dizer o artista como um todo, leva fixada em si nos trajetos futuros, no remoçar a 

insignificância de certos objetos, de certas paisagens, de certas ocasiões, a que a natureza 

poética animará em potencial – não em passado reminiscente, mas sim em presença 

significante. E por ventura no bolso de todo poeta haverá, por fim, registados os dias azuis 

e o sol da infância, ainda que esta seja, segundo bem apontado pelo lirismo de Lêdo Ivo, 

“uma postulação trágica e cruel do oficio de viver” (IVO, op. cit.: 12), leitura essa que um 

poeta pode fazer de um romance, porque neste perceberá a dramática voz da Poesia.  

A vertigem do tempo de uma leitura muitas vezes reside em nós mesmos, em lhe 

ouvirmos ou não as rimas sonantes no interior da ossatura verbal.  

Se nos oprimem as ruínas dos labirintos colegiais, liberta-nos o mundo literário ali 

descortinado, de bibliotecas, de geografias, de mapas, de histórias, de ciências, de 

literaturas, da correspondência entre “matérias”; pois, do diálogo erudito que Dedalus e os 

companheiros travam, como se exercitassem a retórica dos jesuítas em púlpito barroco, 

cheios de graça e paixão. Mas, em verdade, o substrato dessa linguagem é mesmo a 

retórica lecionada nos manuais daqueles padres, que persevera no século XIX, uma retórica 

por natureza literária preenchida de “figuras de linguagem”. Não ouvimos o constante eco 

de São Tomás de Aquino, o angélico professor de literatura? O grande feito de James 

Joyce, figurativo de corpo inteiro e silogístico até a alma, é valer-se desse repertório em 

sua criação moderna, com o rigor da inteligência e o frescor de um coração ainda imaturo, 

maleável e particularmente “peripatético”. É uma questão, também, de observarmos que a 
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síntese de um artista pode ser não o vazio, mas o abarrotamento. Pompéia não cria o 

mundo no espaço de sua linguagem literária? Uma linguagem que, sedenta de linguagem e 

toda estruturada em clichês literários, cria o Ateneu/ O Ateneu em si mesma e em si mesma 

o vai decompondo até o final trágico, e mesmo epopéico: o incêndio em que nome e objeto 

tocam a borrasca, alcançam um uníssono beligerante com a “crônica de saudades”, 

quintessência da memória significante que é a linguagem em sua infância coloridamente 

poética.  

Também Stephen é todo palavras... As palavras que invadiam a alma de Hamlet, 

Stephen as descobre em sua experiência intelectual, a vida e o romance mesclados da 

mesma atmosfera sob a qual tudo são “words, words, words”. O epílogo de sua trajetória 

não é menos trágico do que o de Sérgio, a alma incendiada em busca de uma consciência 

que, após a milionésima vez, terá de buscar em outro romance, aquele que iria “acabar” 

com todos os outros, o clichê dos posteriores romances. Pompéia realizava o seu clichê ali, 

consciente talvez de uma obra perfeitamente “acabada”. 

 

 

* 

O artista aqui retratado é o próprio retrato do romance moderno, e como o heroico 

protagonista percorre uma formação espiritual e intelectual, essa estrutura vai-se 

meticulosamente formando em corpo e pensamento estéticos. Para formar a “consciência 

da alma” moderna da literatura, Joyce deforma, decompõe todo o paradigma literário 

tomando-se paradigma de si mesmo. Percebemos, ao adentrar este microcosmo, os 

inúmeros fragmentos ali abundantes – fragmentos de formas e conceitos literários, desde 

Platão, os escolásticos, até os pré-rafaelitas ingleses. Nesse sentido, Stephen encarna a 

sabedoria de que, nas artes, razão e paixão constituem o mesmo signo. A paixão executa a 

escolha paradigmática do artista, que atua analiticamente sobre determinados fragmentos 

da cultura literária; a razão, por sua vez, opera a ordem do caos fragmentário, compondo 

uma estrutura sintagmática que é o próprio romance, suas partes, seus capítulos – mas que 

não perde de vista essa ordem, senão a gênese circunstancial (talvez a circunstância em 

que Ortega Y Gasset assinalou o Eu como em o cercando e, quiçá, compondo), pelo menos 

o estilo do compositor, que é correspondente embora variável. Algo há, todavia, além; algo 

cravado no próprio significante, algo de simbólico em cada fragmento e no todo desta obra. 
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Porque Joyce quando toma um tema escolástico, por exemplo, reverte-o em outro símbolo, 

por suposto o símbolo de um pensamento artístico, e da própria “obra em movimento” – 

um movimento “moderno” truncado de correspondências.  

A sabedoria de Stephen é ainda mais aguda na associação operada entre as diversas 

categorias artísticas, formando uma única peça, cuja harmonia e integridade advêm da 

fragmentação criadora, que é toda clara, reluzentemente poética, estruturalmente coesa. 

Nisso Stephen toca a dimensão do Outro, qual seja a própria natureza de personagem, o 

“ser representado”. Agora podemos atentar onde sublinho matéria e tempo narrativo em 

uma obra sugestivamente poética, e a própria natureza ambígua destes romances: pois a 

poesia que neles subjaz, a par da técnica, sugere a imagem sobre toda a forma.  

E o que dizer, por fim, da vida da grafia, o auto-retrato? 

Apenas a leitura atenciosa de obras nos permite falar de autores. Que é a vida de 

um artista perto do que produziu? Saborosos são os detalhes de uma biografia audaciosa, é 

verdade; mas nada serão sem a genialidade de seus protagonistas. Os melhores sonetos de 

Michelangelo, os convites de amor de Whitman, a sedutora escrita de Wilde possuem mais 

sabor do que suas aventuras amorosas (mesmo porque não provamos delas senão pelas 

imagens...). Os negócios escusos de Rimbaud e as deambulações de Byron soam menos 

arriscadas do que seus poemas... Goethe não parece mais um velho professor de gabinete, 

sentado com um livro em busca de sabedoria de unir as duas bandas de si? No entanto, é 

um diabólico poeta, intenso e vívido, perfeitamente jovem. E Borges, haverá sequer saído 

da biblioteca? Quantos não são os artistas de vida insípida cuja obra são aventuras, tensões, 

ensinamentos! James Joyce e Raul Pompéia nem de longe tiveram uma vida insípida. 

Foram homens de um tempo, e registaram suas impressões dele; foram homens de ação, 

cada um a seu modo. Ambos viveram uma época particularmente hedônica, da primazia 

estética, da arte pela arte; foram artífices dedicadíssimos ao oficio escritural, mas também 

viveram... Ambos se exilaram – um de sua pátria, outro da própria vida – em busca de um 

caráter elevado, de “forjar a consciência de sua própria raça”. Forjaram, sim, um romance 

singular. Os epílogos dos respectivos romances como que o exemplificam: dois incêndios 

do passado, de cujas cinzas surge a infância da técnica e do gênio – e a infância, acaso não 

sabemos uma das pontas de Cronos, o que deixa tocar semeado de possibilidades, escuma 

sanguínea de prolífera semântica? Joyce para nos dar sua epopeia peripatética, precisou 
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incendiar as reminiscências de colegial nas páginas de seu primeiro romance. Pompéia 

escreveu apenas um, e o deixou em chamas...  

O fogo é fracionário. Homero deve muito a Hefesto. Brinco com as palavras para 

chegar sereno ao fim. E, por fim, atentemos a um quê de realidade... Só pode ser 

fragmentário quem ousa dividir, e os realistas foram quem primeiro dividiu o olhar sobre a 

forma, e a própria forma da obra de arte. Os românticos são tão materiais e, nesse sentido, 

sensitivos, que inventaram o romance, uma espécie de ordem da ruína dos gêneros antigos; 

mas porque igualmente espirituais, impregnaram-no da fantasia digna dos poetas. A 

expressão literária, a par de certo estilo musical, ouso dizer, constitui a realização perfeita 

do Romantismo. Por exemplo, observamos os pintores Delacroix e Turner. Quem nos 

insinua a paixão – o discurso? Não, a densidade das cores, a fragmentação do desenho; no 

caso do último, o esfumaçamento da massa pictórica. As assombrações de Goya, quem no-

las revela senão a decomposição “densa” de suas formas? Naturalmente não me restrinjo a 

categorias; insinuo procedimentos. O que pretendiam aqueles românticos dizer está 

debaixo da realidade que disseram; o que se nos apresenta é uma esplendorosa, e real, 

expressão.  

Eis por que insinuo a escola que fora o realismo, em sentido não histórico, mas me 

referindo a um gesto de tocar o mundo sensível, no qual a retórica pôde realizar a 

dissecação das categorias em particular. Essa escola, porém, que não é só ideia senão a 

força do gesto, é também descrição fisiológica/ filológica da linguagem. Lembremo-nos de 

todo o realismo do Barroco... Então imagino possível compreendermos quando me refiro a 

James Joyce em sendo um romântico especial, e intensamente lírico, na decomposição que 

executa dessa categoria “real” do Oitocentos em tangência de matéria. Ele nos dá um “eu” 

poético muito caro a Homero, e que Raul Pompéia incendiará tragicamente tomado de 

lirismo assaz ardente e épico. Ambos realizaram no Panteão simbólico e impressionista o 

que não puderam realizar na escola realista – ambos tocaram a vida e divisaram o sonho, e 

em tudo o mais redescobriram o tempo épico da poesia na forma do romance lírico, 

realidade tangível, bem perto do coração selvagem.   

Nossas mãos talvez não hajam tocado a forma da poesia, pelo menos a poesia da 

forma. O romance poético é, sobremodo, cheio de vida, ainda que de uma poesia que lhe 

subjaza.  

É o caso mesmo da vida sob um rigor de correção intelectual.  
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Essa correção é o que distancia, para efeito de criação, a obra concebida da crônica 

de saudades, o que enfim torna as categorias tempo e forma narrativas as mais ambíguas e 

intermitentes.  

Falei do caráter especialmente “romântico” de The Portrait of the Artist as Young 

man. Não nos assustemos quando me refiro, ao mesmo tempo, ao tom “dramático” e 

“trágico” da estrutura épica desse mesmo romance. É uma obra peripatética, isto é, que 

vagueia no Liceu egrégio decompondo e compondo as formas, a categoria canônica. O 

artista moderno é fragmentário (e denomino “moderno” algo que toma vulto sob a 

atmosfera academicista e retórica do século XIX). Pois tanto Joyce quanto Pompéia 

aprenderam muito com Caliban... Aprenderam a ser líricos e cantar ainda que sob o rigor 

trágico da vida, e o cômico também. Pompéia e Joyce, alçando a modernidade, tocaram o 

clichê da “juventude poética” pertinente às circunstâncias de sua respectiva formação, em 

um contíguo gesto de redescobrir o passado no presente. E mais: deambularam em torno 

do estigma escolar, Pompéia personificando-o no Ateneu como metonímia do Mundo, e 

Joyce lançando-se a este próprio Mundo em saga épica. Dois romances de formação, dois 

romances onde a lição universal da origem se abre a novas formas; lição que possui do 

artifício de Palas Atenas diante do príncipe de Ítaca. E ele percebeu. E eles perceberam. 

Desde a infância, a Idade de Ouro engalanada de sonhos, que tudo é criação, até o laçar-se 

em aventuras, até o laçar-se na poesia da linguagem, a última expressão de Stephen: – 

Velho pai, velho artífice, mantém-me, agora e sempre, em boa forma.  

 

* 
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IV 

AS RUÍNAS DE POMPÉIA, OU DA ESTÉTICA DO ROMANCE 

 

 

A ideia das palavras apenas como correspondência da realidade, a ideia 

de combinar, é característica somente de uma cultura altamente literal em 

que o sentido visual é dominante  

MAC LUHAN 

 

A concepção de clichê, que se tem mencionado até aqui beirando a saturação, 

remete ao bojo teórico de Jean Dubois (1973), segundo o qual o clichê é uma forma 

saturada, gasta, esfacelada...  

O clichê nuclear deste romance é, sem dúvida, o da saga desde logo vaticinada: 

“Vais encontrar o mundo [...]. Coragem para a luta”. Assim começa um romance como se 

poema épico; um dos livros mais radicais da Literatura Brasileira, embora não o bastante 

polêmico aos olhos de nossa crítica literária, a qual, grosso modo ainda restrita a 

identificações autobiográficas, se mantém mais ou menos contida frente ao tom arrebatado 

e à forma apoteótica deste monumento poético de nossa prosa de ficção.  

O Ateneu, de Raul d‟Ávila Pompéia – já no subtítulo se nos indica – abre as portas 

da “crônica de saudades” do menino Sérgio: a volta retrospectiva de quem sai de casa para 

moldar-se no gesso microscópico do internato, “a escola da sociedade”. Publicado em série 

na Gazeta de Notícias, na antológica década de 1888, os corredores deste livro “decadente” 

desde então nos enveredam pelas reminiscências de um colegial que muitos identificam 

com o próprio autor e sua experiência no Colégio Abílio, concorrido estabelecimento de 

ensino do Segundo Reinado: 

 

A irradiação do reclame alongava de tal modo os tentáculos através do país, que 

não havia família de dinheiro, enriquecida pela setentrional borracha ou pela 

charqueada do sul, que não reputasse um compromisso de honra com a 

posteridade doméstica mandar dentre seus jovens, um, dois, três representantes 

abeberar-se à fonte espiritual do Ateneu (POMPÉIA, 1905: 10).  
  

O ambiente da escola, como signo institucional, como resumo dos códigos sociais e 

depósito de cultura – ou seja, mecanismo de moldagem do espírito, e mesmo dos gestos e 

do corpo – é recorrente em certo gênero romanesco a partir do século XVIII, onde assoma 

a personagem jovem como núcleo da narrativa, muitas vezes enredada em aventuras: seus 
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primeiros contatos com a sociedade e o pensamento da época e, por conseguinte, suas 

primeiras reflexões morais e estéticas etc. Basta lembrarmos – sem que esqueçamos As 

Aventuras de Telêmaco, de Fénelon, ou o Tom Jones, de Fielding, e mesmo os ainda mais 

remotos diálogos platônicos e determinado episódio do texto homérico que vale citar logo 

mais – o exemplo categórico do Wilhelm Meister, de Goethe, onde se mostra o conceito 

explícito de “romance de formação” (Bildungsroman, ou Kunstlerroman, quando se refere 

especificamente à formação de um artista). Mas é no século XIX quando esse tipo de obra 

de “formação” se identifica com a tendência subjetiva e mesmo autobiográfica então 

delineadora dos gêneros novelísticos, sobretudo o romance, quando as metamorfoses do 

espírito adolescente e a própria modulação discursiva do gênero romanesco “em 

formação”, ou deformação, se correspondem na busca ainda romântica da personalidade 

pelo “equilíbrio entre o eu e o mundo, o subjetivo e o objetivo” (MUTRAN: 2002, 73): 

busca pela estátua unitária do caráter psicológico e da estrutura de um gênero que a 

moldasse: estátua a qual destinar-se-ia à decadência simultânea do indivíduo e do romance, 

prometida logo em seguida, no século XX, em obras como A Portrait of the Artist as a 

Young man e realizada, de maneira radical, por um Ulysses. 

N‟O Ateneu, assim como no texto de James Joyce, o jovem artista se lança na busca 

em comum – no mesmo périplo epopeico dramatizado no espaço da escola – por uma “boa 

forma”. Que nostalgia de forma persegue Stephen Dedalus? Talvez a mesma de Sérgio, de 

tantas maneiras metamorfoseada, que leva a maioria dos leitores d‟O Ateneu a identificá-lo 

como núcleo do livro, como protagonista, ora estarrecidos com suas maldades, ora 

emocionados com a máscara de garoto de internato à Charles Dickens... Em ambos os 

livros, o ambiente do colégio é imprescindível enquanto referência aos resíduos livrescos 

tanto de Stephen quanto de Sérgio, e seus desdobramentos estilísticos; mas no caso deste, 

alimenta ainda a polarização crítica, ou melhor, moralista, em torno ao jovem narrador e à 

formação de sua personalidade ambígua – dentro do próprio gênero romanesco – 

emoldurada na forma proteica que o disfarça entre menino ingênuo e o artífice de uma 

crônica cheia de malícias.  

Muitas leituras têm buscado, assim, desnudar a personalidade deste garoto entre as 

paredes da escola, qual fosse esta, conforme o próprio autor, o “microcosmo” do mundo, 

em mais uma das muitas pistas que despistam nossa leitura; poucas, no entanto, lograram 

ultrapassar o ambiente físico e humano do Ateneu, em busca de suas raízes míticas, ou 
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seja, da estrutura fabulosa onde se modela todo o procedimento de criação radical de Raul 

Pompéia – e onde, em verdade, não Sérgio, mas a própria linguagem se revela como 

protagonista. Não falta quem haja apontado indícios dessa linguagem estilística e 

literalmente “dramática”, a exemplo da caricatura e da paródia, numa perspectiva, no 

entanto, apenas sociológica/ naturalista, como mero rechaço ao sistema escolar da época; o 

que não se faz, ou pelo menos não se tem feito expressamente – quiçá porque fazê-lo é tão 

radical quanto a criação deste escritor artista (e o radicalismo afugenta os gênios cautelosos 

da crítica literária, cada vez menos idiossincrática e nem por isso mais arguta) – é admitir 

O Ateneu como obra simultaneamente de tese e criação: a grande metalinguagem alegórica 

do gênero romanesco, estruturada em fragmentos da historiografia literária que, partindo 

de uma remota origem fabulosa das narrativas modernas, busca as raízes poéticas do seu 

gênero mais representativo: o gênero da unidade utópica da classe burguesa, da plenitude 

romântica, da psicologia moderna, e, por ironia, o mais fragmentário e residual de todos os 

gêneros – o romance. Vejam como Sérgio, enquanto personagem, desloca a vida subjetiva 

para o espaço dramatizado de sua luta:  

 

Apesar deste ensaio da vida escolar a que me sujeitou a família, antes da 

verdadeira provação, eu estava perfeitamente virgem para as sensações novas da 

nova fase. O internato! Destacado do conchego placentário da dieta caseira, 

vinha próximo o momento de se definir a minha individualidade (POMPÉIA, 

ibidem: 7). 
 

Quem fala é apenas uma das muitas faces de Sérgio – o clichê da criança que sai 

“do conchego placentário da dieta caseira” ao encontro da “verdadeira provação”, isto é, da 

luta algo epopeica em busca do tempo perdido de suas reminiscências: em busca do 

arquétipo mítico que lhe serve de modelo, e que o jovem narrador ardentemente emula, 

virgem apenas na perspectiva cronológica, mas em verdade envelhecido sob o signo do 

livro. Não à toa, a “crônica de saudades” aqui se articula em uma espécie de dialética 

própria do século XIX, entre o signo romântico e o realista/ naturalista (e, de modo mais 

remoto, em face do poema épico); entre o sonho e a realidade; entre a vida e a ficção: ou 

melhor, entre o lar e o internato. Daí o jogo de antíteses responsável pela sequência de 

contrastes que impulsionam o próprio ritmo das saudades arquetípicas de Sérgio e, por fim, 

sua mecânica alegórica. No espaço de contrastes, o colégio se codifica como alegoria da 

própria desconstrução – o pensamento crítico, em crise – do romance (lembremos Bakhtin 
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e Lukács, e imaginemo-los “operacionalizados”, com menos preconceitos teóricos de 

época e mais ousadia criativa, na “obra” em si mesma, em marcha substancial e 

concreta...).  

Todo o radicalismo dessa postura sobre o pensamento crítico/criador do romance se 

oculta, se disfarça, na pose “ingênua” de Sérgio, que tem burlado muitos leitores alheios às 

artes do engenho deste que pega nas letras e armas em busca de uma personalidade que já 

não lhe pertence, ou que lhe pertence apenas como máscara. Ocultando a persona, resta a 

pessoa, a instância psicológica e social, em verdade artificiosamente emotiva, que Sérgio 

finge para a crença dos muitos que identificam suas emoções com as do próprio Raul 

Pompéia, enveredando algumas vezes por nuances psicanalíticas (as quais se viabilizariam 

uma vez somente se em correspondência com a matéria concreta da obra em questão). 

Assim, Mário de Andrade, em um ensaio por demais paradoxal, reconhece que Raul 

Pompéia “saiu-se com uma obra-de-arte esplêndida, filigranada, trabalhada, magnificente 

de graças e belezas” (ANDRADE, 1972: 183), uma “obra-prima”, não se escusando da 

maravilhosa sacada de tê-la como “a última e derradeiramente legítima expressão do 

barroco entre nós”. No entanto, no mesmo ensaio, Mário vê n‟O Ateneu uma acanhada 

perspectiva de “caricatura sarcástica e, relativamente a Raul Pompéia, dolorosíssima, da 

vida psicológica dos internatos”; ou: “O Ateneu é um livro de vingança pessoal. Contra a 

vida?... Contra o internato que lhe desorientou o desejado destino?... Contra si mesmo?...”; 

ou ainda: “O Ateneu castiga o regime dos internatos. Dos internatos exatamente? Não. Um 

internato errado que se individualiza logo, é o Ateneu – em grande parte o colégio Abílio 

que é a base de inspiração do livro”. Quando afirma que Raul Pompéia “se vinga do 

colégio com uma generalização tão abusiva e sentimental que chega à ingenuidade”, é que 

o criador de Macunaíma se deixa burlar de vez pela malícia de nosso pequeno herói de 

múltiplo caráter, que dele ri não menos sarcástico do que sua personagem tropical, proteica 

e igualmente alegórica.  

 

* 

O romance é, por si mesmo, o gênero residual da modernidade, em cujo arcabouço 

se debatem antigas estruturas no afã burguês, romântico, de uma forma subjetiva e unitária 

– remanescente, quanto à unidade, das poéticas clássicas, inclusive em torno ao gênero 

épico –, o que se inviabiliza desde logo pela natureza fragmentária, polifônica e híbrida do 
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próprio romance. Na paródia dos outros gêneros, o romance “revela o convencionalismo 

das suas formas e da linguagem, elimina alguns gêneros, e integra outros à sua construção 

particular, reinterpretando-os e dando-lhes um outro tom” (BAKHTIN, 1988: 399); mas 

não tarda ele próprio a tornar-se convenção, limitando-se em termos de linguagem, técnica 

e estrutura, calcificando-se assim no discurso das escolas de época. Não estranha que, nos 

fins do século XIX, uma vez reconhecida sua decadência, uma vez saturado como obra de 

ficção, o romance se haja voltado de maneira explícita à origem poética, seja ao encontro 

da fábula ou do próprio viço ancestral, metafórico, da linguagem como de quando era uma 

vez no tempo dos antigos aedos... Essa volta é o núcleo alegórico d‟O Ateneu, sob ambos 

os aspectos, e muito se identifica com o cenário finissecular de sua gênese. Por 

conseguinte, a gênese paródica, assinalada por Bakhtin, do romance como “gênero em 

formação”, mostra-se patente desde sua origem nos romanços nacionais, glosados em 

verso, nas crônicas régias, e sobremaneira em um Don Quijote, paródia por excelência; e 

ainda nesta paródia da paródia quixotesca, o Tom Jones, já dentro de um escopo romanesco 

que o próprio Fielding teoriza nas introduções aos capítulos, sem que escapasse à ironia 

machadiana, íntima das técnicas inglesas de ficção.  

Sérgio (assim como Stephen Dedalus) é um herói, igualmente labiríntico. Mas uma 

coisa é situar seu heroísmo apenas na instância da vida, ainda que reconhecendo os valores 

estilísticos da enunciação, as “graças e belezas” da obra-prima... Ou situá-lo sim como 

ficção, mas ainda nos limites de uma psicologia condicionadora da personagem e da 

linguagem por ela enunciada, que se deixa levar pela malícia de um narrador em primeira 

pessoa sem perceber que no jogo antitético de clichês da narrativa – por exemplo, no lugar-

comum da infância fragilizada no internato – se ocultam a busca alegórica pelos arquétipos 

de um heroísmo muito mais antigo e as próprias fontes épicas que impregnam, como 

palimpsesto de ecos, a estrutura do romance moderno. Sérgio se limitaria, assim, a meras 

questões técnicas da ficção, como herói apenas porque personagem em primeira pessoa, 

onisciente e onipresente em uma narrativa “psicológica”:  

 

O Ateneu pode ser considerado como uma sucessão de quadros [...]. Mas, 

apreciadas em conjunto, essas cenas, por mais nítidas que sejam, tornam-se 

meros elementos ilustrativos de uma figura única, a de Sérgio: este aparece 

indiretamente, reconstituído pelas sensações que cada episódio lhe despertara. 

De realistas, os quadros se fazem impressionistas, já que seu verdadeiro sentido 

provém, não de si mesmos, das minúcias que os compõem, mas nas reações que 

provocam no adolescente. A personalidade de Sérgio, que nenhuma análise 
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decompõe, se vai assim fixando aos poucos, como se os leitores o vissem viver. 

E o verdadeiro herói do livro não é o Ateneu, é esse menino que lá esteve sempre 

só, entre companheiros de sua idade, murado pela barreira que a timidez e o 

orgulho levantavam entre ele e os outros (MIGUEL-PEREIRA: 1973: p. 115).  

 

Outra coisa, no entanto, é admiti-lo herói como paradigma da própria fábula, no 

gesto heroico de reinventar a ficção a partir da alegoria teatral de seus resíduos históricos, 

acumulados em uma época da escrita onde se situa o próprio romance. Ao contrário da 

epopeia e sua “natureza oral e declamatória”, o romance está “organicamente adaptado às 

novas formas da percepção silenciosa, ou seja, à leitura” (BAKHTIN, ibidem: 397). A 

volta nostálgica à origem poética da linguagem, que balizou os processos de criação dos 

modernos, remete, pelo contrário, a uma mnemônica muito mais rica, a uma verdadeira 

relíquia da historiografia literária – nos termos que lhe dão Haroldo de Campos e, 

especificamente no que tange a O Ateneu, Leyla Perrone-Moisés
11

. Assim, a natureza 

livresca, e seus mitos calcificados no código alfabético, voltam-se cada vez mais para a 

imagem, naquele sentido barroco, segundo Walter Benjamin, da ruína, ou de acordo com 

McLuhan: “A ideia das palavras apenas como correspondência da realidade, a ideia de 

combinar, é característica somente de uma cultura altamente literal em que o sentido visual 

é dominante” (MACLUHAN, 1973: 141), isto é, de uma cultura decadente, assombrada 

pelos espetros imagéticos do passado. No século de Raul Pompéia, basta lembrarmos o 

Balzac de Ilusões Perdidas, e as ganas de Lucien de Rubempré por revisitar a cultura 

humana sob o signo da produção/ proliferação em série da tipografia; ou, no mesmo 

caminho enciclopédico, o Flaubert de Bouvard e Pécuchet (e o ainda mais engenhoso de 

Salambô e das Tentações de Santo Antão) etc. No século XX, como alguns exemplos, o 

Mann de Doutor Fausto (ironicamente muito mais radical, no sentido de paródia, é o de 

Goethe
12

); Proust em busca do tempo perdido; e o Joyce de Ulysses e Finnegans Wake, 

esses dois amontoados de ruínas da história, protagonizados por heróis em frangalhos (sem 

esquecermos os dois aedos da contemporaneidade, misto de síntese formalista e lirismo 

polilíngue, Eliot e Pound)...  

Quando Walter Benjamin sublinha que 

                                                           
11

 Conferir, respectivamente: 1) Haroldo de Campos: “Esta „estória‟ na „História‟ poderia também ser 

rebatizada como uma „História do epifânico‟ (protagonizada pelo „como‟) versus (ou paralelamente a) uma 

„história do epos‟ (cujos heróis, no nível funcional da gramática narrativa, são os verbos de ação, factivos e 

performativos)” etc. (CAMPOS, s/d: 125); 2) Leyla Perrone-Moisés, numa leitura que emparelha as retóricas 

e paixões de Raul Pompéia e Lautrèamont (PERRONE-MOISÉS, 1988: 19).    
12

 A esse propósito, vejam meu ensaio “Goethe, o Fausto (in Scena) Barroco”, in SILVA, Francisco Ivan da 

(org.). Colóquio Barroco, vol. I. Natal: EDUFRN, 2008, pp. 125-179.  
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O herói é o verdadeiro tema da modernité. Isto significa que para viver a 

modernidade é preciso uma formação heroica. Esta era também a opinião de 

Balzac. Assim, Balzac e Baudelaire se opõem ao romantismo. Sublimam as 

paixões e as forças de decisão; o romantismo sublinha a renúncia e dedicação. 

Essa nova concepção é muito mais complexa e rica no poeta do que no 

romancista (BENJAMIN, 1975: 12), 

 

lembramos que Raul Pompéia, logo às portas de sua crônica de saudades, satiriza de 

maneira simultaneamente poética e heroica o conceito vulgar de espaço e tempo – duas 

categorias intrínsecas à “crônica” enquanto gênero –, deslocando-o para a metamorfose 

cênica, alegórica, como um alternar dramático de quadros fragmentários que, 

inevitavelmente, se voltam àquela origem fabulosa dos que primeiro manejaram a fábula 

em linguagem humana, imitando-os naquilo que foram desde logo, ou seja, poetas, então 

sagrados porque criadores. Raul Pompéia, votando-se de maneira paródica ao passado não 

histórico, ou antes trans-histórico, para logo arquetípico, por meio de seus fragmentos, 

desmistifica tais categorias e, logo, a utopia neokantiana/ hegeliana de uma arte abstrata, 

espiritual, plena e unitária – como a estátua neoclássica, desenterrada intacta –, e mesmo 

de um tempo “absoluto” por sua vez já desmentido como lugar-comum da “crônica de 

saudades” que este narrador/ menino artificiosamente encarna sob o signo romântico. 

Vejam como ele parodia o discurso histórico, de matiz religioso, lançando-o à derrisão 

para o campo dos jogos pueris: 

 

Amarguei por antecipação o adeus às primeiras alegrias; olhei triste os meus 

brinquedos, antigos já! os meus queridos pelotões de chumbo! espécie de museu 

militar de todas as fardas, de todas as bandeiras, escolhida amostra da força dos 

estados, em proporções de microscópio, que eu fazia formar em combate como 

uma ameaça tenebrosa ao equilíbrio do mundo; que eu fazia guerrear em 

desordenado aperto, – massa tempestuosa das antipatias geográficas, encontro 

definitivo e ebulição dos seculares ódios de fronteira e de raça, que eu pacificava 

por fim, com uma facilidade de Providência Divina, intervindo sabiamente, 

resolvendo as pendências pela concórdia promiscua das caixas de pau 

(POMPÉIA, op. cit.: 7).  

 

E outra vez se volta ao clichê de uma Idade de Ouro:   

 
Força era deixar à ferrugem do abandono o elegante vapor da linha circular do 

lago, no jardim, onde talvez não mais tornasse a perturbar com a palpitação das 

rodas a sonolência morosa dos peixinhos rubros, dourados, argentados, 

pensativos à sombra dos tinhorões, na transparência adamantinada da água...  

(POMPÉIA, idem, ibidem).  
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Desmistificando, por conseguinte, o discurso histórico, de modo autocrítico, e 

acionando assim, dentro de seu próprio discurso, a constante dialética acirrada no século 

XIX entre o sonho e a realidade, a história e a ficção, a vida e a arte: 

 

Eufemismo, os felizes tempos, eufemismo apenas, igual aos outros que nos 

alimentam, a saudade dos dias que correram como melhores. Bem considerando, 

a atualidade é a mesma em todas as datas. Feita a compensação dos desejos que 

variam, das aparições que se transformam, alentadas perpetuamente do mesmo 

ardor, sobre a mesma base fantástica de esperanças, a atualidade é uma. Sob a 

coloração cambiante das horas, um pouco de ouro mais pela manhã, um pouco 

mais de púrpura ao crepúsculo – a paisagem é a mesma de cada lado beirando a 

estrada da vida (POMPÉIA, idem: 6). 

 

O herói moderno é melancólico, pessimista, justo porque se desengana com a 

imortalidade, apenas sonhada na feira das vaidades do velho Aristarco... A “formação 

heroica” do artista moderno evoca, pois, antigos modelos, tanto da iconografia literária 

quanto da própria forma da linguagem estética, sabendo-os desde logo não como verdades 

absolutas, mas sim como resíduo moldável pelo artifício estético; modelos, por 

conseguinte, já desgastados seja pelo uso ou pelo próprio tempo, que satura o sentido das 

coisas e as deforma, soterrando-as com seu entulho, o que se mostra patente nas próprias 

línguas. Resta-lhe, em todo caso, a caricatura: “O artista exagera, no contrário disto, o 

momento presente, e dissolve-se na visão literária. Nessa decomposição de suas forças pela 

obra de arte, e no contraste que resulta desse estado, com a aspereza do ambiente, reside 

todo o preconizado pessimismo dos tempos atuais” (ARARIPE JÚNIOR, 1978: 151). O 

heroísmo de Sérgio assemelha-se, assim, ao gesto arqueológico de sua época, deslocando 

os fragmentos arquetípicos do modelo – a forma da tradição – e os sintetizando na utopia 

de uma forma outra, original: “O herói cultural empreende relatar seu mundo à realidade 

pelos labores hercúleos de sondagem, recuperação e purgação” (MCLUHAN, op. cit.: 

137). O romancista, heroico como um poeta, volta-se às formas antigas, que em sua origem 

correspondiam à linguagem fabulosa do mito, um dia apoteótica na poesia e já estéril na 

prosa de ficção, no gênero por si mesmo saturado e residual que é o romance. A frase que 

Sérgio ouve do pai “biológico”, às portas da vida, na verdade introduz/ traduz dentro do 

romance – em termos de dramatização alegórica – o eco de uma paternidade arquetípica, 

ambientada e atualizada no espaço pluridimensional do Ateneu, cuja síntese é a imagem do 

próprio Aristarco, ao mesmo tempo decrépita e potente. Aristarco Argolo de Ramos aos 

poucos se revela, nos corredores do Ateneu, como um totem cifrado de tabus de 
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ancestralidade aristocrática, que é a própria lei do Ateneu; mas ele também se revela, de 

maneira alegórica, os labirintos do próprio romance, que é preciso romper em busca das 

raízes poéticas da fábula... Sabemos, lição barroca: “o absolutamente singular, a pessoa, se 

multiplica no alegórico” (BENJAMIN, 1984: 217).  No que se refere a Sérgio, o herói, O 

Ateneu se abre de maneira apoteótica, como a forma de um sonho fantástico, tão fascinante 

e artificial quanto um mural de biscuit, e não mais verossímil:  

 

Eu me sentia compenetrado daquilo tudo; não por entender bem, como pela 

facilidade da fé cega a que estava disposto. As paredes pintadas da ante-sala 

imitavam pórfiro verde; em frente ao pórtico aberto para o jardim, graduava-se 

uma ampla escada, caminho do andar superior. Flanqueando a majestosa porta 

desta escada, havia dois quadros de alto-relevo; à direita, uma alegoria das artes 

e do estudo; à esquerda, as indústrias humanas, meninos nus como nos frisos de 

Kaulbach, risonhos, com a ferramenta simbólica – psicologia pura do trabalho, 

modelada idealmente na candura do gesso e da inocência. Eram meus irmãos! Eu 

estava a esperar que um deles, convidativo, me estendesse a mão para o bailado 

feliz que os levava. Oh! que não seria o colégio, tradução concreta da alegoria, 

ronda angélica de corações à porta de um templo, dulia permanente das almas 

jovens no ritual austero da virtude! (POMPÉIA, op. cit.: 13).  

 

Sérgio ainda é, ou se faz, dominado pela fé cega da inocência, em contraste 

dialético contra a qual logo se mostrará a metamorfose da ronda angélica de coraçõezinhos 

ainda “virgens” para a luta vaticinada à porta do colégio, enfim levada a cabo na tradução 

mais concreta do Ateneu – na própria alegoria, pictórica, ou mesmo “combinação 

esplêndida da beleza da forma com a suprema plenitude do ser” a qual, “porque chegou à 

sua mais alta expressão na escultura grega, pode ser chamado o símbolo plástico” 

(BENJAMIN, 1984: 186). Quanta nostalgia da forma poética! Desde então, desmistificado 

o símbolo romântico, despojada a infância das vestes angelicais, Sérgio experimenta a 

melancolia da realidade do internato, que lhe exige não menos a manha humana do que as 

letras e armas do artifício artístico da malha discursiva (lição acirrada a partir do segundo 

capítulo do livro e, sobretudo, do terceiro, junto ao mentor mefistofélico, o Sanches). 

Vemos o amadurecimento de um menino, quiçá autobiográfico; mas em verdade o que se 

projeta é o próprio romance em sua decadência, digo, na linguagem que repetidas vezes 

“cai”, modelando-se, quebrando limites de convenção sígnica; uma velha linguagem que o 

narrador busca atualizar desde a estrutura narrativa aos artifícios verbo-imagéticos, em 

uma volta utópica à origem poética onde bebe sua narrativa “pessoal”, como uma criança 

fascinada frente ao espetáculo de um livro de figuras – de um Tesouro da Juventude: 
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Na ocasião em que me ia embora, estavam acendendo luzes variadas de Bengala 

diante da casa. O Ateneu, quarenta janelas, resplendentes do gás interior, dava-se 

ares de encantamento com a iluminação de fora. Erigia-se na escuridão da noite, 

como imensa muralha de coral flamante, como um cenário animado de safira 

com horripilações errantes de sombra, como um castelo fantasma batido de luar 

verde emprestado à selva intensa dos romances cavalheirescos, despertado um 

momento da legenda morta para uma entrevista de espectros e recordações. Um 

jato de luz elétrica, derivado de foco invisível, feria a inscrição dourada 

[ATHENAEUM] em arco sobre as janelas centrais, no alto do prédio 

(POMPÉIA, idem: 19-20) 

 

 

Mas logo se desvanece o brilho de papel de bala, o sonho se mostra tão verdadeiro 

quanto os ideais camuflados no alto-relevo de gesso, ou seja, tão convencional quanto o 

próprio símbolo, e assim como este, inexoravelmente perecível. No Ateneu, tudo lembra 

fingimento, e o próprio Aristarco, uma estátua. Eis a imagem que se vende primeiro como 

onipotente: 

 

A uma delas, à sacada, Aristarco mostrava-se. Na expressão olímpica do 

semblante transpirava a beatitude de um gozo superior. Gozava a sensação 

prévia, no banho luminoso, da imortalidade a que se julgava consagrado. Devia 

ser assim: - luz benigna e fria, sobre bustos eternos, o ambiente glorioso do 

Panteon. A contemplação da posteridade embaixo (POMPÉIA, idem: 20). 

 

Para logo cair em derrisão: 

 

Uma hora trovejou-lhe à boca, em sanguínea eloquência, o gênio do anúncio. 

Miramo-lo na inteira expansão oral, como, por ocasião das festas, na plenitude 

da sua vivacidade prática. Contemplávamos (eu com aterrado espanto) 

distendido em sua grandeza épica – o homem sandwich da educação nacional, 

lardeado entre dois monstruosos cartazes. Às costas, o seu passado incalculável 

de trabalhos; sobre o ventre, para a frente, o seu futuro: o reclame dos imortais 

projetos. (POMPÉIA: idem, 25). 

 

O primeiro capítulo d‟O Ateneu foi todo um sonho; mas a “realidade” que Sérgio 

aos poucos descobre não é menos fabulosa, apenas deliberadamente híbrida de traços da 

circunstância enunciativa e de outra, um tempo próprio do “era uma vez” da ficção. Uma 

das consequências dessa dialética, sob o signo da alegoria e do fragmento (o fragmento, 

segundo a óptica barroca de Benjamin, já é alegoria), é a plasticidade com que Sérgio 

reinventa a própria vida, como um mural de quadros, a exemplo da ininterrupta caricatura 

que faz de Aristarco:  
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Nas ocasiões de aparato é que se podia tomar pulso ao homem. Não só as 

condecorações gritavam-lhe do peito como uma couraça de grilos: Ateneu! 

Ateneu! Aristarco todo era um anúncio. Os gestos, calmos, soberanos, eram de 

um rei – o autocrata excelso dos silabários; a pausa hierática do andar deixava 

sentir o esforço, a cada passo, que ele fazia para levar adiante, de empurrão, o 

progresso do ensino público; o olhar fulgurante, sob a crispação áspera dos 

supercílios de monstro japonês, penetrando de luz as almas circunstantes – era a 

educação da inteligência; o queixo, severamente escanhoado, de orelha a orelha, 

lembrava a lisura das consciências limpas – era a educação moral. A própria 

estatura, na imobilidade do gesto, na mudez do vulto, a simples estatura dizia 

dele:aqui está um grande homem... não vêem os côvados de Golias?!... Retorça-

se sobre tudo isso um par de bigodes, volutas maciças de fios alvos, torneadas a 

capricho, cobrindo os lábios fecho de prata sobre o silêncio de ouro, que 

belamente impunha como o retraimento fecundo do seu espírito – teremos 

esboçado, moralmente, materialmente, o perfil do ilustre diretor. (POMPÉIA, 

idem: 23) 

 

E enfim conclui: “Em suma, um personagem que, ao primeiro exame, produzia-nos 

a impressão de um enfermo, desta enfermidade atroz e estranha: a obsessão da própria 

estátua”. Nada mais semelhante, nem menos atual, do que a perspectiva de McLuhan sobre 

a reciclagem de lugares-comuns e sua revitalização em novos discursos: “Qualquer clichê, 

levado a um alto estágio, é desprezado em favor de um novo clichê que pode ser a 

ressurreição de um antigo, por exemplo, um velho clichê como um novo arquétipo = 

arquétipo como novo clichê” (MCLUHAN, op. cit.: 69); ou: “Esses resíduos verbais das 

tecnologias primordiais do homem ilustram a maneira pela qual se desenvolve um clichê. 

Qualquer extensão da vida sensorial, tal como o cão ou o automóvel, imprime numerosos 

clichês em qualquer linguagem, estendendo seu alcance como sonda” (MCLUHAN, idem: 

75); ou ainda: “Inicialmente todo clichê é uma ruptura para dentro de uma nova dimensão 

de experiência” (MCLUHAN, idem: 77)...  

Aí está como Raul Pompéia vai do clichê de um ridículo diretor de colégio do 

Segundo Império ao arquétipo da figura aristocrática, mítica, de Aristarco. Aí está um 

exemplo fecundo do culto barroco de Pompéia pelas ruínas... Observem a sagacidade 

hieroglífica, etimológica, do poeta, quando une ao signo pictórico, à imagem – a caricatura, 

ou seja, a ruína da origem –, o signo alfabético, a palavra, criptografando assim, por meio 

de anagrama, os fragmentos morfológicos e semânticos de Aristarco Argolo de Ramos: a) 

arist (do gr. áristos)/arco (do gr. arkhê), literalmente, “origem do melhor poder”, ou seja, 

do poder aristocrático dos homens primevos (um aspecto de ordenamento e hierarquia 

intrínseco não apenas à organização social, de genes, mas também à própria ordem 

alfabética, que sucedeu às linguagens icônicas dos primitivos); b) argolo (do gr. argós), 
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“brilhante”, “alvo”, “branco”, com acepção de fama e pureza, como se do papel “em 

branco” onde nada houvesse sido escrito, donde se derivam, também, “argila”, o barro 

adônico, moldado originalmente pelo Criador, que pode ganhar feição demoníaca uma vez 

se referindo ao que deu forma ao que primeiro se rebelou contra Ele, ou “argentado”, o 

brilho da prata, em parte com ideia apenas de brilho, mas igualmente da usura monetária 

dos povos em geral e do diretor em particular, o valor de troca e combinatória do dinheiro, 

algo próprio da civilização e também muito parecido com a ordem alfabética, ou ainda de 

“argumento”, “argúcia”, “agudeza”, característica tanto do matreiro mestre de meninos 

quanto dos que primeiro manejaram a linguagem humana, os quais, por serem engenhosos, 

falaram a linguagem poética, isto é, simulada; c) ramos (do lat. rámus), árvore “que gera 

frutos”, cópias, ou raiz “genealógica” etc.  Esta última raiz latina, por conseguinte, 

lembrar-nos-ia desde os ramos, os louros no arroz dos que manejam letras e armas, nos 

tempos de Horácio e Virgílio, aos poetas e heróis, à cidade eterna, Roma, incinerada assim 

como o Ateneu. Mas nela está cifrada outra cidade, Samos, outro nome de Samotrácia, ilha 

do Chipre onde nasceu o primeiro Aristarco, gramático e filólogo do século II a. C., 

primeiro crítico do texto homérico, por ele compilado. Muitas são as inferências 

arqueológicas a tal personagem...  

Aquela passagem, quando sintetiza a antes aparição homérica de Aristarco, agora 

como “o homem sandwich da educação nacional, lardeado entre dois monstruosos 

cartazes”, elucida bem o jogo de antíteses – entre o solene e o ridículo – que atualiza o 

clichê e o potencializa como figura metafórica dentro do romance; outrossim, abre 

caminhos à dialética entre as categorias de “romance de personagem” e “romance 

dramático”, segundo Edwin Muir, as quais muito se adéquam à mecânica de alegorização 

metalinguística do Ateneu – um romance que fala/faz a (da) retórica da ficção:  

 

O romance de personagem [...] preocupa-se de imediato apenas com a exibição 

externa da realidade e encerra, sob isso, não algo correspondente a ela mas algo 

relativamente incôngruo com ela. O romance de personagem revela o contraste 

entre aparência e realidade, entre as pessoas como elas se apresentam à 

sociedade e como elas são. O romance dramático mostra que tanto a aparência 

como a realidade são idênticas, e que o personagem é a ação e a ação, 

personagem  (MUIR, s/d: 24-25).  

 

Um jogo antitético entre realidade e ficção que permite, não à toa, que Sérgio 

largue os brinquedos e lhe cortem os cachinhos dourados, como se fosse outro que não ele 

mesmo, o próprio Telêmaco no episódio homérico com Minerva, ou melhor, com o 
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caricato Aristarco. Aquela lança o filho de Ulisses em busca do pai e, para tal, teria de 

largar os jogos pueris; este ataca logo as melenas do garotinho não mais real nem menos 

mítico:  

 

“Como se chama o amiguinho?” perguntou-me o diretor. 

– Sérgio... – dei o nome todo, baixando os olhos e sem esquecer o “seu criado” 

da estrita cortesia. 

–  Pois, meu caro Sr. Sérgio, o amigo há de ter a bondade de ir ao cabeleireiro 

deitar fora estes cachinhos... 

Eu tinha ainda os cabelos compridos, por um capricho amoroso de minha mãe. O 

conselho era visivelmente salgado de censura. O diretor, explicando a meu pai, 

acrescentou com o risinho nasal que sabia fazer: “Sim, senhor, os meninos 

bonitos não provam bem no meu colégio...” (POMPÉIA, op. cit.: 23).  

 

A passagem suscita muitos pruridos psicanalíticos, que se ouriçam ainda mais com 

a entrada da personagem feminina, a mulher do diretor, Ema, misto edipiano de mãe e 

primeira amante dos amores intransitivos de Sérgio, a qual, semelhante à canarina Ângela, 

conduz de propósito a leituras maliciosas, de ranço naturalista. Mas tais pruridos, em 

respeito ao próprio substrato mítico da ciência freudiana, logram êxito apenas se 

apercebidos da intenção estritamente artística de Raul Pompéia na arqueologia das fontes 

míticas. Como olvidar o signo flaubertiano de Emma Bovary? Ou o mais antigo caso de 

Telêmaco? A memória de Homero, não nos parece demasiado crê-lo, ilustra explicitamente 

o ricorso viquiano à origem épica do romance, coisa que poucos leitores têm percebido: 

“Sérgio terá, então, a ocasião de testar o „caráter‟ de sua identidade. Temos, portanto, de 

um lado, Sérgio face à forma do „mito‟ [...]”, ou: “Sérgio já se revela conhecedor das 

formas do mito; e faz uso delas na ocasião de seu encontro com o Diretor” (SILVA, s/d: 

122). É uma perfeita identidade híbrida entre modulações de velhos discursos e seus 

respectivos tons poéticos na estrutura “dramática” do romance moderno: 

 

As qualidades conhecidas dos personagens determinam a ação, e a ação, por sua 

vez, modifica de maneira progressiva os personagens e assim tudo é impelido 

para diante em direção a um fim. No seu ponto máximo a afinidade do romance 

dramático se dá com a tragédia poética, exatamente como a do romance de 

personagem com a comédia. O diálogo [...] mal se distingue da elocução poética; 

as figuras mais memoráveis [...] estão sempre à beira de se tornarem figuras 

puramente cômicas [...] (MUIR, s/d: 21-22).  

 

 

As saudades heroicas de Sérgio, evocando o mundo das origens, o mundo dos pais 

arquetípicos, o mundo dos primeiros e dos melhores – como o da epopeia – deslocam-se 
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assim à fonte épica, que “atua somente para os descendentes como um poema sobre o 

passado” (BAKHTIN, op. cit.: 405). Diante de Aristarco, Sérgio se porta como um 

descendente que se rebela contra a paternidade hierática, “baixando os olhos e sem 

esquecer o „seu criado‟ da estrita cortesia”. Aristarco, gabando-se da superioridade, 

apaixonado pela própria estátua, delicia-se na “chusma por alter-egos, glorificado por uma 

multidão de si-mesmos”. Mas logo o filho subverterá as influências, e quem primeiro sofre 

a subversão é o próprio Aristarco, pai ancestral de nosso pequeno herói, tão logo arrastado 

à derrisão caricaturesca. Os dois chegam mesmo ao embate físico, na verdade alegórico, 

entre pai e filho:  

 

– Sérgio, ousaste tocar-me! 

– Fui primeiro tocado! repliquei fortemente. 

– Criança! feriste um velho! 

Reparei que havia no chão fios brancos de bigode. 

– Fui vilmente injuriado, disse. 

– Ah! meu filho, ferir a um mestre é como ferir ao próprio pai, e os parricidas 

serão malditos!  (POMPÉIA, op. cit.: 191). 

 

Sérgio, embora impressionado “até o íntimo da alma” com o desgosto do mestre, e 

uma vez delegado ao “abutre” da consciência “o encargo da sua justiça e desafronta”, vale-

se de uma digressão narrativa para desmistificar o mito: “Hoje penso diversamente: não 

valia a pena perder de uma vez dois pagadores prontos, só pela futilidade de uma 

ocorrência, desagradável, não sem dúvida, mas sem testemunhas”. Que “hoje” 

problemático em um romance artístico! Essa digressão, opondo de maneira abrupta o mito 

às preocupações monetárias do velho diretor, atualiza o mito justamente pela oposição 

imagética entre o antigo e o moderno, recuperando assim a força expressiva do clichê 

épico. Aristarco, por um lado, é o mestre, o melhor de uma estirpe aristocrática e hierática, 

digno Mentor de sua Paideia; por outro, é o simples diretor de colégio, o homem 

burocrático e perecível, que Sérgio desmistifica em várias passagens por meio da 

caricatura – a exemplo desta maravilhosa síntese metafórica que o mostra como “o homem 

sandwich da educação nacional, lardeado entre dois monstruosos cartazes”.  

A perspectiva do heroísmo de Sérgio, sob o signo da modernidade, leva-nos ao 

caminho não menos melancólico dos que, desenganados com a verdade prometida pelas 

ciências sociais e tecnológicas oitocentistas, voltam-se para o regaço da fábula, ao tempo 

primitivo da linguagem poética. O caminho da decadência. Os decadentes, nostálgicos do 
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passado, revisitaram-no todavia de maneira muito diversa do romantismo neokantiano/ 

hegeliano; mas igualmente seduzidos por aquelas promessas que emergiram no início do 

século XIX, para findá-lo desenganadas, sob os escombros da melancolia, voltadas outra 

vez – lição viquiana – ao dialeto fabuloso dos antigos. Um ensaio de Oscar Wilde ilustra 

bem esse momento cultural, que é o mesmo da gênese d‟O Ateneu, quando, analisando a 

“decadência da mentira”, mostra-se igualmente nostálgico da forma fabulosa dos antigos 

narradores, a exemplo de Heródoto, não obstante metonímia da historiografia, também “o 

Pai das Mentiras”. Que epíteto! Ao mesmo tempo dessacralizador e maravilhoso... Eis 

como Wilde lamenta a gana verídica de sua época: “Não somente os fatos se introduzem 

na história, mas usurpam o domínio da Fantasia e invadiram o reino do Romance” 

(WILDE, 1961: 1081). Ou, de maneira ainda mais epigramática:  

 

A literatura sempre se antecipa à vida. Não a copia, mas a modela à sua vontade. 

O século XIX, tal como o conhecemos, é largamente uma invenção de Balzac. 

[...] Não fazemos mais do que praticar – com notas ao pé da página e com 

acréscimos inúteis – o capricho, a fantasia ou a visão criadora de um grande 

romancista (WILDE, ibidem: 1085).  

 

Balzac criou a vida, não a copiou; não se valeu assim do realismo sem imaginação, 

ou do naturalismo de tese, ambos então em voga, mas de uma realidade imaginada: 

segundo Wilde, não cometeu o erro fatal de utilizar a vida como método – como um 

realista/naturalista –, senão apenas como matéria moldável pelo gênio artístico. Opinião 

que também era de Baudelaire, uma das influências diretas sobre Raul Pompéia e, assim 

como Flaubert, um dos ícones do Decadentismo. Os primeiros leitores d‟O Ateneu não 

titubearam em identificar os matizes decadentistas do livro de Pompéia, dentre os quais, o 

da prosa poética, o velo de ouro do poeta como herói moderno. A obsessão de Raul 

Pompéia pela forma poética mesura toda sua prosa, estruturando igualmente os outros 

gêneros por ele exercitados, seja o teatro, a novela, a crônica, a crítica de arte e, sobretudo, 

seu único romance. Uma obsessão mais visível nas Canções sem Metro, mas que se 

codifica de maneira importantíssima na estrutura “vibrante” e “colorida” d‟O Ateneu. Eis 

como o sublinham: “Quem quiser captar decassílabos e alexandrinos no estilo de Pompéia 

encontrá-los-á em toda a parte de suas obras, sobretudo em „O Ateneu‟, mas em certos 

trechos desse romance é que o número cedeu a uma fluidez mais característica de 

impregnação simbolista” (GOMES, 1958). Vejam um Huysmans: 
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O estilo vívido e sumamente maneiroso de Huysmans, com os seus arcaísmos, a 

sua aglomeração de epítetos, a um tempo rico e recherché, a sua grande cópia de 

imagens visuais, vinham apresentar uma espécie de santo do estetismo, que 

abrira mão de todas as distrações normais da vida social, a fim de arder, tal como 

Pater, com a chama viva e fugaz da sensibilidade estética (LAVER, 1961: 22). 

 

E, outra vez, Wilde: 

 

A arte começa com uma decoração, com um trabalho puramente imaginativo e 

agradável, aplicado ao irreal e ao não existente. É esta a primeira etapa. Depois a 

Vida, fascinada por esta nova maravilha, solicita sua entrada no círculo 

encantado. A Arte toma a vida entre seus materiais toscos, cria-a de novo e torna 

a modelá-la em novas formas e com uma absoluta indiferença pelos fatos, 

inventa, imagina, sonha e conserva entre ela e a irrealidade a intransponível 

barreira do belo estilo, do método decorativo ou ideal. A terceira etapa se inicia, 

quando a vida predomina e atira a Arte ao deserto. Esta é a verdadeira 

decadência e é por isso que sofremos atualmente (WILDE, op. cit.: 1079).  

 

Vejam agora como nesses decadentes identificamos muito da “sensibilidade 

estética” de Raul Pompéia. Eis o panorama onde melhor podemos situar a psicologia 

estética, segundo Araripe Júnior, deste artista no século XIX e que o projeta, por 

conseguinte, no diálogo com autores da mais sofisticada modernidade, a exemplo de James 

Joyce. Desmistificada a leitura naturalista d‟O Ateneu, que toma o internato por simulacro 

sociológico a partir do qual o autor vilipendiaria o mundo, desmistifica-se também a que se 

ocupa de Sérgio como autobiografia de Raul Pompéia (leitura esta incompatível com o 

próprio caráter protéico da personagem). A revisão de uma obra guarda surpresas, algo 

como relíquias... Hoje, por meio de certo distanciamento, é possível averiguar como O 

Ateneu logrou, tão logo publicado, a recepção esclarecedora e até hoje singular destes titãs 

da crítica literária nacional, Araripe Júnior e Sílvio Romero, nem sempre invencíveis, mas 

sempre ousados, ousados como se exige na abordagem, pois, do crítico como artista.    

Sílvio, embora lendo o livro de Raul Pompéia, como dito, tão logo de sua 

publicação, em pleno frenesi naturalista, teve a sensibilidade escassa na maioria das 

críticas imediatistas, e mesmo em algumas leituras posteriores deste livro, de justamente 

distingui-lo de certos caracteres daquela escola com os quais, segundo ele, opor-se-ia a 

crônica de saudades de Sérgio, ou, segundo Araripe Júnior, o esteta Pompéia. O crítico 

sublinha, primeiro, as “belas qualidades estilísticas” (ROMERO, 1949: 436) do autor, seja 

no bem manejar “a difícil arte da prosa”, seja no construí-la a partir do “brilho, no cintilar 

das frases” (ROMERO, op. cit.: 447-448). O mais curioso, no entanto, está nas refutações 
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idiossincráticas contra a escola naturalista, que se adéquam tanto à perspectiva alegórica 

quanto ao entendimento da obra de arte “como estilo” que vemos patente em Raul Pompéia 

e sintetizada na figura de Dr. Cláudio, especificamente, nos discursos deste professor a 

serviço ambíguo da ordem vigente, de Aristarco, e uma outra, a da própria arte. Quando 

aponta a “intuição monística” do século XIX, o século da historiografia arqueológica – o 

cenário, não esqueçamos, de Champollion e seus colegas filólogos (a filologia, a 

paleografia etc. são ciências do engenho barroco) –, em mostrar a “continuidade, a unidade 

de todos os fatos, de todos os fenômenos, que são o objeto da ciência” (ROMERO, idem: 

255), intui sobre uma perspectiva muito barroca.  

Se pensarmos tal continuidade não como algo que se repete de maneira uniforme, 

mas ainda que se transformando,  continua a movimentar-se (algo que Bakhtin apontou no 

romance, como “gênero em formação”, e tanto Pompéia quanto Joyce o praticaram como 

“obra em progresso”, variação do estilo conforme o intuito expressivo, mas – mesmo no 

fluxo de consciência, no monólogo interior – de maneira intelectual); se pensarmos enfim 

na correspondência cíclica dos fragmentos históricos, seus quadros alegóricos, podemos 

atualizar a leitura de Sílvio Romero quando, por conseguinte, a confrontamos com os 

discursos do Dr. Cláudio, segundo o entendimento da arte como signo convencional, que 

em vez de se educar pela natureza, termina educando-a. Dr. Cláudio, por um lado, afirma: 

“Arte, estética, estesia é a educação do instinto sexual”. Sílvio Romero, por outro: 

 

A natureza não tem arte; a arte é um produto da cultura humana. [...] A teoria de 

Zola fere o princípio fundamental de ser a evolução, o desenvolvimento, o fieri 

perpétuo da humanidade o resultado justamente de uma luta contra a estreiteza, 

contra a esterilidade da natureza; desconhece o combate da cultura contra a 

natura (ROMERO, ibidem: 256).          

 

E segue:  

Tudo quanto de elevado e grandioso tem a humanidade produzido é um resultado 

dessa luta, desse combate diuturno. A civilização é o coeficiente desse esforço. O 

homem natural é o das cavernas, o coevo do megatério e do mamute. O homem 

pode ser definido o animal que faz estátuas, músicas, edifícios e poemas. É o 

animal que faz livros (ROMERO, ibidem: 256-257).  
 

Essa perspectiva é o contrário do que ensejaram o Romantismo, o Realismo, o 

Naturalismo... Aqui, a psicologia humana em vez de educar o livro, educa-se nele. Ou, 

segundo Wilde (op. cit.: 1082), a verdade da vida se educa na fantasia da arte, qual a do 

primeiro mentiroso que, nos tempos primitivos, sem haver ido à caçada, falou aos seus 
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como pelejou com o megatério... Eis a educação sentimental do romance, por exemplo, no 

autor destas duas fábulas que partem do excremento histórico para a vida moderna, e vice e 

versa, que são Bouvard e Pécuchet e Salambô. Quando Raul Pompéia delineia uma 

personagem como Ângela, reiteremos, na qual muitos notam o exemplo perfeito do 

naturalismo (como o fez Mário de Andrade), fá-lo também sob o signo da caricatura, da 

ironia. Não é o caso de um objeto de tese, ou rechaço ao mundo sexual do internato, 

tampouco a válvula autobiográfica que desenha, de jeito igualmente artificioso, a figura 

feminina como se a não conhecesse... Nesse desenho caricato o que funciona é a 

personagem, não a vida; e o autor deliberadamente a modela como se uma cigana, uma 

Carmem das óperas.  Mostra-se a sabedoria, tão velha quanto muitas vezes esquecida pelo 

século XIX, e pelo nosso, inclusive nos espaços menos “verossímeis”, a exemplo das 

mídias dramáticas, de que “a arte não consiste na imitação exata e completa dos fatos e sim 

na das simples relações necessárias” (ROMERO, ibidem: 257).  

 

* 

Enquanto Victor Bérard busca a veracidade da cartografia homérica, sob o frisson 

historiográfico do século XIX, James Joyce deliberadamente a reinventa no século XX 

sobre o concreto de uma cidade moderna e, em muitos aspectos, comezinha, escavando 

assim no demasiadamente humano a forma arquetípica do mito. A forma moderna 

almejada por Joyce se delineia num acúmulo de ruínas literárias, num palimpsesto de 

fábulas e resíduos etimológicos que lhe permitem atualizar, dentro da estrutura já decrépita 

da linguagem literária e, em particular, do romance, os passos épicos de Ulisses. Pouco 

importa se o códice de antigos escoliastas – de algum Aristarco de Ramos, ou de Samos, 

por exemplo (lembremos o jogo morfológico/ semântico do anagrama de Raul Pompéia) – 

ou a trivial e popularesca novela de Charles Lamb: em outras palavras, não importa a 

verdade, mas a fábula, a obra de ficção. Sabemos o quanto Stephen apreciava Wilde; 

muitos resíduos da decadência finissecular apregoada nos aforismos daquele esteta se 

abeiram da obra joyceana, sobretudo no A Portrait of the Artist as a Young man, de 1916. 

Também aqui, assim como n‟O Ateneu, a escola se abre como espaço saturado de 

referências culturais onde o jovem herói moderno trava, cheio de utopias românticas, mas 

também de malícia sarcástica, a luta pela sua própria identidade. A identidade se torna 

heroica como reciclagem – como queira McLuhan – das muitas técnicas modernas, dentre 
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as quais a da ficção, como já dito, sob o signo da escrita e da tipografia. No périplo de sua 

aventura para as páginas do Ulysses, de 1922, Stephen Dedalus infla o peito como um 

Teseu vitorioso, invocando ao Criador boas alvíssaras na busca do que ele chama “a forma 

ainda não moldada” de sua raça – ou melhor, a forma artística já impossível no romance, 

senão estraçalhado como no Finnegans Wake. Em todo caso, uma forma em contínuo 

devir, ou obra em progresso como o próprio romance...  

O signo viqueano, barroco, do ricorso às ruínas ancestrais, é importantíssimo no 

entendimento histórico a partir do século XIX, contrapondo o espiritualismo romântico, 

neo-hegeliano e neokantista de uma unidade infinita à compreensão barroca da história 

como sequência de fins, ruína revisitada por Walter Benjamin, que sintetiza toda a crise 

não apenas conceitual como formal da contemporaneidade e sua própria ausência de forma 

fixa. Aqui, mesmo os clichês cristalizados se quebram. Daí a identificação dos 

contemporâneos, a partir dos impressionistas e decadentes, mestres do fragmento, com o 

barroco no que este implica, em parte, de fragmentação e metamorfose, mas também de 

uma apoteose da forma não como verdade, mas antes como artes do engenho, criação 

artística (ou, como lembrado por alguns leitores, dentre os quais Machado de Assis, da 

écriture artiste que Raul Pompéia apreende de seu panorama, a partir dos Goncourt). A 

decadência dos séculos XIX e XX reitera o limite das civilizações assinalado por Vico, 

quando estas atingem o acúmulo – o acúmulo técnico-científico, o resíduo cultural da 

burguesia democrática –, saturando-se, até se voltarem à decadência, devorando-se umas as 

outras, enfim, arruinando-se, para outra vez emergirem qual Fênix das cinzas, remoçadas 

em sua expressão. A linguagem, primeiro código das civilizações, é quem primeiro o 

denota, tornando-se estéril pelo uso, algo como o lixo de uma lixívia. A cultura, por demais 

civilizada, como se cristaliza e quebra, voltando outra vez ao caos de sua origem. Nessa 

volta – que segundo McLuhan implica na reciclagem do lixo civilizatório – ganha vulto 

outra vez o poeta, aquele que se distingue porque inventa e, por isso mesmo, se reveste das 

formas heroicas do mito. O poeta é o herói da modernidade porque inventa, mas já não 

inventa como nos tempos arcaicos, fingindo a natureza: resta-lhe agora fingir a partir dos 

próprios detritos da história, ou seja, reciclando a ruína.  

Flaubert foi mestre disso. 

Não é difícil perceber como a vida, a social e biológica, e não menos a verdade 

histórica, deixam-se negligenciar nas páginas d‟O Ateneu, em favor da invenção... Uma 
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olhadela naquele fragmento do discurso do Dr. Cláudio, e vemos a estética educando o 

instinto; os sentidos no ângulo da arte. Além de uma espécie de alter ego do pensamento 

estético de Raul Pompéia, Dr. Cláudio sintetiza um núcleo teórico que se realiza em todo o 

romance, do começo ao fim, operacionalizado no plano expressivo de sua linguagem. No 

século de Raul Pompéia, ou melhor, na decadência finissecular quando publica O Ateneu, 

todos os meios sociais da elite se empanturram das últimas tecnologias. É a sociedade de 

Dom Pedro II, um entusiasta do progresso das civilizações (ao passo que também um dos 

primeiros a escavar-lhes o passado, lembremos, usando a noviça paixão fotográfica). A 

escola, que se apresenta como microcosmo formador da sociedade, não deixa também de 

consumi-las. O próprio Aristarco se arvora a última tendência da pedagogia moderna. Os 

manuais didáticos, os aparelhos científicos e ginásticos etc., tudo no Ateneu rescende a 

novidade... Menos o diretor, que Sérgio descreve tão decrépito como uma múmia 

engalanada de condecorações por seu labor pedagógico, imortal e também “heroico” – um 

colosso de ruínas; enfim, como uma “couraça de grilos gritando ao peito”. Sob toda a casca 

de plaquê do Ateneu jazem as raízes de sua antiguidade arquetípica – o barroco nos 

permite a repetição – a única que dá sentido aos clichês, caricaturas, metáforas e, por fim, a 

todo o mecanismo alegórico da supostamente ingênua, ou despeitada, crônica de saudades 

de Sérgio. Nisto reside a identificação do caráter plástico e sagrado do poeta, como 

inventor de linguagem, com o herói mítico: “O inventor, o descobridor de novas formas e 

novas tecnologias, era, para o homem arcaico, alguém que era mais que um homem [...]. 

Para o homem arcaico a linguagem é algo que conjura de imediato a realidade, uma forma 

mágica” (MACLUHAN, op. cit.: 141). Sobretudo quando dos alfabetos, e sua organização 

automática, permanecer inventando sobre o código social era algo apenas do poeta. O 

heroísmo de Sérgio se identifica, assim, com os antigos vates os quais, algo divinos, algo 

míticos, manejavam as forças criativas da linguagem: “A sacralização do arquétipo foi 

trabalho do homem civilizado com sua perspectiva literal e histórica” (MACLUHAN, 

ibidem: 144). O romântico almeja a estátua; o decadente, neobarroco, o pedaço de 

mármore, o fragmento, a ruína. O primeiro se lança ao encontro de sua personalidade; o 

segundo põe a máscara, e outra vez mente, finge a dor que deveras não sente, toca o 

calcanhar de Aquiles...  Quando Sérgio se mostra um romântico, na verdade é o clichê que 

ele incorpora, é o fragmento que ele submete ao processo de suas colagens, digno de um 
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estilo que levou a considerá-lo última expressão de um barroco tardio entre nós (bem, não 

esqueçamos os sertões de Euclides da Cunha e Guimarães Rosa...).  

Naquela “fonte espiritual”, aonde afluía “a fina flor da sociedade brasileira”, bebe 

Sérgio, o protagonista, e com ele, nós leitores; mas é preciso sondar com mais perícia 

justamente a água turva, prolífera, cheia de microorganismos sígnicos, na qual a imagem 

narcisista de um ambíguo narrador em primeira pessoa, supostamente inteiriço, se quebra 

dentro do discurso literário, multiplicada já em estilhaços e modulações que se 

metamorfoseiam a todo instante em imagens outras, especulares, plásticas, vivas como as 

metáforas dos antigos, nessa afeição barroca pelas coisas velhas. Sérgio é a voz 

onipresente e onipotente desta “crônica de saudades”, mas não a única, ou melhor, uma 

voz polifônica, impregnada de outros discursos, de ecos remissivos à origem da própria 

obra de ficção: nostálgico, de maneira dramática, das fontes primevas da fábula. À crítica 

resta voltar-se a essa origem, manejando os resultados positivos de sua pesquisa (e há 

vários, dos primeiros aos mais recentes críticos, no sentido da compreensão do valor 

estético de Raul Pompéia), e entendê-la como vital ao processo de criação deste livro. O 

Ateneu é, simultaneamente, uma tese e uma obra de criação, ou seja, metalinguagem do 

discurso literário em geral e do romance em particular, que decompõe a historiografia 

literária por meio de processos fragmentários como a paródia e a caricatura, resultando daí 

quadros sintéticos, fragmentos alegóricos que ao mesmo tempo ilustram e materializam o 

pensamento estético do autor por meio de múltiplos artifícios verbais e imagéticos.  

Não seria demais evocar para O Ateneu as referências de Edwin Muir a respeito da 

saga em busca do tempo perdido de Marcel Proust, quanto à epopeia deste como uma 

“coleção de outros romances dramáticos e de personagens entretecidos uns com os outros”, 

segundo ele, “com um fim não na ação externa, mas na mente do autor: antes o fim de uma 

busca do que de um conflito” (MUIR, op. cit.: 73).  O incêndio que lambe o “desastre 

universal” de Aristarco pode não resultar de um “conflito” em parte dispensável dentro do 

enredo (BARBOSA, 2000: 16), mas inegavelmente sucede a uma sequência de conflitos 

estruturais e imagéticos entremeados no plano expressivo da linguagem de Sérgio, em 

busca utópica, barroca, de uma forma de linguagem ancestral, que necessita quebrar 

barreiras, desbordar limites, subverter normas – diga-se, rever as teorias historiográficas da 

prosa de ficção. Outrossim, o incêndio como alegoria resulta da busca nostálgica deste 

jovem aedo pela origem poética do romance a qual, sabemos, é o texto épico, lançado em 
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sua crônica de saudades desde o signo arquetípico da “luta”; um intertexto ou palimpsesto 

que termina, sempre, sobre ruínas, como já notado, e que vale reiterar, em relação ao 

tempo no romance dramático, ou melhor, dramatizado: 

 

O sentimento de tempo, então, pode ser amplamente dissimilar em diferentes 

romances dramáticos; nossa captação do fim para o qual ele se movimenta pode 

ser definida ou indefinida; a marcha da ação pode ser mais lenta ou mais rápida, 

mas talvez se tenha dito o suficiente para mostrar que a sensação de tempo 

esgotando-se dá a verdadeira margem à emoção dramática. No romance 

dramático, pois, como em toda a literatura dramática, o tempo se move e, 

portanto, vai mover-se para seu fim e destruir-se (MUIR, op. cit.: 46). 

Ou ainda: 

O final de qualquer romance dramático será uma solução do problema que põe 

os eventos em movimento; a ação específica terá se completado, produzindo um 

equilíbrio ou resultando em alguma catástrofe que não pode ter prosseguimento 

por mais tempo. equilíbrio ou morte, estes são os dois finais em direção aos 

quais se move o romance dramático (MUIR, idem: 31-32). 

 

Eis Aristarco sobre o “desastre universal de sua obra”. E nós ante as ruínas do 

espetáculo... N‟O Ateneu – é preciso lê-lo com olhos de artista – Raul Pompéia desloca 

Sérgio, o narrador “psicológico”, para uma voz arquetípica, evocando assim as origens do 

romance por meio de palavras e imagens de um barroco moderno que revisita a forma 

poética da própria linguagem.  

 

O desastre universal de Aristarco, na gravura, sobre as ruínas do Ateneu. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao cabo da travessia pelo Ateneu/ O Ateneu, recordamos a nota a lápis da mão do 

próprio Aristarco, escrita no boletim de Sérgio (em verdade, no boletim de Raul Pompéia): 

“É um menino de grandes esperanças”. Ao longo desses corredores e páginas, debruçamo-

nos sobre um drama bem dickensiano... e, ao mesmo tempo, ainda mais antigo, 

entremeando-nos de fragmentos literários em busca das velhas raízes da ficção. O drama 

de Sérgio, ou, segundo ele mesmo assinalou no subtítulo: “crônica de saudades”. Desde o 

pai augurando-lhe uma luta ancestral, à configuração melancólica do rito de passagem do 

“conchego placentário da dieta caseira” para a “luta”, isto é, o internato, nosso narrador em 

primeira pessoa largou pelo caminho – quiçá de propósito – inúmeros resíduos, por assim 

dizer pistas que nos guiaram na busca por decifrá-lo em suas memórias. 

Quanta coisa sob os alicerces deste livro! Quantas veredas para uma dissertação 

que, talvez pelo próprio caráter metamórfico do objeto de estudo, abeirou-se do ensaio 

como gênero rigorosamente diletante – com dívidas a modelos muito específicos do 

ensaísmo crítico, a exemplo de Wilde, Borges, T. S. Eliot etc. Um gênero da ciência 

literária, por isso mesmo, aberto e propício à modulação discursiva d‟O Ateneu... 

Nossa leitura demorou-se por vezes explicando algo; outras vezes, apenas 

insinuando; algumas outras, bifurcou sendeiros que, em uma perspectiva analítica, 

deveriam antes convergir para conclusões... Que dizer do livro de Raul Pompéia? Ele 

mesmo se explica em suas páginas, tão próprio às memórias de um jovem artista, como 

dito de Hamlet alhures: caminha lendo o livro de si mesmo. O movimento peripatético de 

Sérgio (e tantas outras personagens semelhantes, a exemplo do joyceano Stephen Dedalus) 

é uma das principais chaves de leitura da “luta” desde logo homérica – daí a volta 

constante, o torneio, a repetição que afinal corresponde à própria técnica desse romance de 

formação tão nostálgico...  

Uma vez enredados no movimento proteico/ metamórfico – como diria Raul 

Pompéia – do estilo se adequando ao tema (do significante em correspondência com o 

significado), ousamos supor O Ateneu como uma grande nostalgia da forma poética na 

prosa de ficção do século XIX e, especificamente, no panorama do romance moderno. 

Uma nostalgia que se realiza como alegoria panorâmica da literatura, e parte da 

circunstância enunciativa de um garoto de internato oitocentista às origens mais remotas da 
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fábula, as quais, em relação ao gênero romanesco, evocam o signo da poesia épica. Não 

admira que a vida e a ficção se hajam entreolhado tantas vezes nestas páginas... Esse foi o 

dilema da época de Raul Pompéia. Uns preferiram a verdade e outros, o sonho; mas houve 

quem buscasse recuperar na própria vida os vestígios da fábula, como os poetas antigos, 

que inventavam a partir da realidade, nomeando por meio de palavras aquilo que sentiam 

pelos olhos e ouvidos etc. Esses últimos, amigos da imagem e do ritmo, buscaram nas 

ruínas do passado a forma de uma arte porque fragmentária, cheia de metamorfoses, e 

porque metamórfica, tão ou mais verdadeira quanto a própria vida... Chamaram-se 

“decadentes”, e Raul Pompéia – sob o signo da erudição – esteve entre eles, sobremodo 

pela vertente da cultura francesa. Saber-se dentre os decadentes permite que O Ateneu se 

codifique/ decifre, portanto, como obra compósita e dilatada: que sua memória comporte 

fragmentos de todas as escolas, técnicas e gêneros literários e os condense por meio de 

uma antropofágica técnica de ficção e, por isso mesmo, em plena sintonia com os autores 

mais polêmicos da modernidade.  

E por que não barroco? Uma obra auto-referencial que se abre em si mesma à 

participação (des)construtora do leitor. O Ateneu é um livro polêmico, não porque mexa 

com assuntos supostamente escusos; sua maior polêmica está em si mesmo como obra 

literária: no modo radical da linguagem. Ao cabo da travessia pelo Ateneu/ O Ateneu, 

pudemos sentir como ele nos leva a mexer com as raízes do pensamento literário, que é a 

poesia, em busca de traduzi-las na forma de uma linguagem poética por excelência, isto é, 

na metalinguagem do jogo metafórico/ imagético que harmoniza ritmo, imagem e forma 

em comunicação simultânea com nossos sentidos e inteligência.  

Sérgio cifra na circunstância de um colégio interno do século XIX o código de um 

tempo perdido, suas mitologias e ambiguidades, que buscamos redescobrir algo com labor 

arqueológico, sondando o que se oculta sob a superfície das palavras; descamando, assim, 

as máscaras que dissimulam nosso garoto, o Ateneu, Aristarco, Raul Pompéia... Somos 

levados a crer, portanto, que o pensamento e a forma, o conteúdo e a expressão, 

significante e significado unir-se-iam (isto já uma premissa saussuriana), n‟O Ateneu, 

como signo de uma forma poética do romance, e que para apropriar-se dela assim cheia de 

resquícios de alteridade narrativa, a leitura crítica que se digne atual deve revisitar a 

tradição fabulosa sobre a qual se erigem os corredores da memória literária de Sérgio. 

Quiçá nessa origem tenhamos encontrado a própria utopia, em princípio realizável, da 
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originalidade do estilo: utopia barroca, impregnada de máscaras alegóricas que por sua vez 

truncam a experiência humana de Sérgio, deslocando-a para o fértil terreno da fantasia. 

Vimos como a vida aqui – no espaço humano do Ateneu – beira ambiguidades semânticas 

ad infinitum, em paralelo ao discurso verbal que ergue e ao mesmo tempo eclode as velhas 

muralhas da prosa de ficção, para recompor-se por meio da linguagem poética. 

Quando toca a origem fabulosa e mítica de sua crônica, é pela margem do discurso 

que Sérgio ao mesmo tempo a dissimula e exibe, no jogo de claro-escuro e torneios verbais 

da linguagem poética que subverte – em si, consigo e para si – o imediatismo utilitário do 

código linguístico em objeto estético. Eis a razão de um livro tão solitário, quase sem par 

na Literatura Brasileira... A materialidade elaborada do livro de Raul Pompéia (lembrando, 

por exemplo, um Sousândrade e o José de Alencar de Iracema) oferece sendas que aos 

poucos nos encaminham para a lição desde logo poética: o romance como espaço da 

apoteose significante da linguagem. Nisso requer uma crítica tão aberta quanto a obra que 

analisa, ou seja, em diálogo contínuo com ama fortuna crítica polifônica e, por isso mesmo, 

essencial do objeto literário; uma crítica sofisticada e, por assim dizer, igualmente rebelde 

como o estilo indômito e selvagem desta prosa poética... Aonde quer que sigamos em 

busca de tocá-lo, voltamos sempre às páginas d‟O Ateneu.  

Ao longo desses quatro capítulos buscamos revisitar O Ateneu sob o signo da 

mesma rebeldia a que se refere Dr. Cláudio... Dentre tantas lições, a fábula de Sérgio nos 

ensinou – outra vez – que a vida imita a arte.     

 

 

* 
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