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RESUMO

O presente estudo propõe analisar a primazia estilística d’O Ateneu (1888) de Raul
Pompéia, buscando mostrá-lo como romance que elege a poesia como matéria de
criação, motivo pelo qual se revela uma das obras mais modernas da Literatura
Brasileira. A par de ampla releitura da bibliografia pertinente, que parte da revisão da
fortuna crítica do livro em correspondência com a teoria da recepção, busca-se mostrar
a mecânica da “crônica de saudades” de Sérgio por meio de três procedimentos:
primeiro, como transposição alegórica da realidade para a fábula; segundo, como
metalinguagem poética atualizada na forma do romance; e, por fim, como reciclagem
barroca de antigos códigos retóricos na moderna prosa de ficção.
PALAVRAS-CHAVE: Teoria da Literatura. Literatura Brasileira. “O Ateneu”, de
Raul Pompéia. Barroco e modernidade. Prosa poética. Crítica e interpretação. Ensaio.

ABSTRACT
The present study proposes to analyze the stylistic primacy of Raul Pompéia’s O
Ateneu (1888), seeking to show it as a novel that elects poetry as the creative
material, making of it one of the most significant works within the Brazilian literary
panorama. Along with a broad re-reading of the pertinent bibliography, which starts
from the review of the book's critical fortune in correspondence with the reception
theory, it seeks to show the mechanics of Sérgio's "chronic of homesickness" through
three procedures: first, as an allegorical transposition of reality into the fable; second,
as a poetic meta-language updated in the form of the novel; and, finally, as baroque
recycling of old rhetorical codes in modern fictional prose.
KEY WORDS: Literary Theory. Brazilian Literature. Raul Pompéia’s “O Ateneu”.
Baroque and Modernity. Poetic Prose. Criticism and interpretation. Essay.
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INTRODUÇÃO

Algumas obras, quanto mais lidas, mais sedutoras. O Ateneu (1888) é, sem dúvida,
uma delas, razão por que as várias leituras que se lhe têm dedicado testemunham, dentre
as suas muitas contradições, o consenso quanto à riqueza do livro de Raul Pompéia.
Por isso mesmo, destacando-se no panteão brasílico, partilha igualmente das
qualidades intrínsecas ao cânone universal, como observado por Ítalo Calvino quanto aos
clássicos: obra inesgotável, suscetível de releituras não apenas em si mesma, mas
sobretudo no fecundo diálogo com a tradição. Nessa perspectiva, a “crônica de saudades”
de Sérgio, pressupondo as origens de sua mente literária, logra reciclá-las em uma utopia
moderna da originalidade que, por sua vez, ultrapassa os limites biográficos em busca da
primazia artística da linguagem. Esse diálogo entre tradição e modernidade, assim
mediado pelo texto em si, exige dos leitores um cotejamento de possíveis referências
literárias por meio da abertura aos modernos recursos da prosa de ficção, a exemplo da
intertextualidade e da paródia.
Com esse espírito de sedução, ao que parece, não menos benfazejo na escolha do
que no estudo de uma obra literária, seja no manejo laborioso dos materiais, seja na busca
de considerações ajuizadas e proveitosas, sobretudo no âmbito de uma tese acadêmica, é
que ora se propõe a continuação e o aperfeiçoamento de uma pesquisa cuja origem
remonta a dois momentos complementares.
O primeiro deles foi a dissertação de mestrado, defendida na Universidade Federal
do Rio Grande do Norte, em 2011, sob orientação do Prof. Dr. Francisco Ivan da Silva,
com o título “O Ateneu e a Nostalgia da Forma”. Propunha-se, então, demonstrar uma
primazia estilística, partindo da revisão crítica do livro, ainda frágil na exploração dos
recursos estilísticos utilizados por Raul Pompéia. Em termos gerais, foram analisados
aspectos que demonstravam uma nostalgia da linguagem poética do romance em
correspondência, sobretudo, com o panorama do século XIX, quando, após uma era
romântica dos conteúdos, revigoravam as atenções para com a forma. Essa nostalgia da
forma poética, impulsionada em plena decadência oitocentista, refaz caminhos que
chegam à época da excelência barroca do significante. É o exemplo de Góngora, lido
então ao limite pela “nova” arte de poetas como Apollinaire, Mallarmé, Lorca etc. E
também das experiências simbolistas e impressionistas, herdeiras da mesma concretude
verbal, impregnadas nas páginas d’O Ateneu.
8

Por conseguinte, não estando esgotada a pesquisa, tampouco a paixão pela obra
de Raul Pompéia, buscou-se aprofundar o estudo dessa “nostalgia da forma” na
elaboração de uma tese de doutorado que demonstrasse, de maneira mais objetiva e com
pressupostos teóricos mais sólidos, que a já observada primazia estilística resultava,
sobretudo, da correspondência de três procedimentos: primeiro, da transposição alegórica
da realidade para a fábula, codificada na “luta” que abre as páginas do livro sob o signo
épico e se completa com o incêndio que as encerra, em um movimento dialético – no
entendimento exposto por Walter Benjamin em A Origem do Drama Trágico Alemão –
assinalado pela ruína; segundo, da metalinguagem poética atualizada na forma do
romance, por meio de um esgotamento ininterrupto das figuras da linguagem e
procedimentos estilísticos outros que traduzem, na concretude linguística, a fragmentação
do código romanesco e sua origem épica; e, por fim, completando os dois aspectos
anteriores, a partir da reciclagem barroca de antigos códigos retóricos, entendidos no
diálogo entre um barroco histórico, seiscentista, e um barroco atualizado pela
modernidade.
Para tanto, em 2015, com subsídios da CAPES, realizou-se uma estadia de
pesquisa na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, sob orientação do Prof.
Dr. Manuel Ferro. Dentre as fontes analisadas, algumas colhidas na própria Biblioteca
Joanina, foi de suma importância a leitura da Nova Arte de Conceitos, de Francisco Leitão
Ferreira, assim como da Retórica e Teorização Literária em Portugal, de Aníbal de
Castro. Na primeira, acham-se condensados e explicados, com nuanças próprias, muitos
procedimentos barrocos que são nucleares na mecânica d’O Ateneu, a exemplo das
considerações sobre a metáfora, a comparação, a hipérbole, o conceito engenhoso, a
imitação, o plágio, o decoro, a verossimilhança etc. Na segunda, com ênfase no trabalho
de Leitão Ferreira, analisa-se a evolução de práticas retóricas que comporiam nossa
própria tradição crítica e literária, via herança portuguesa, constituindo-se um verdadeiro
arsenal de estudos para a gênese dos manuais retóricos da época de Raul Pompéia.
A necessidade de explorar a presença do barroco, nesses termos, resulta da
constatação de que o estranhamento poético d’O Ateneu não se esgotava na retórica
oitocentista, experimentada no contexto escolar de Raul Pompéia (a subversão daqueles
manuais de retórica, por exemplo, já tinha sido demonstrada na excelente coletânea
organizada por Leyla Perrone-Moisés, em 1988, o primeiro trabalho de fôlego na
exploração da materialidade verbal d’O Ateneu). Assim, partindo da leitura de Mário de
9

Andrade, segundo a qual o livro de Raul Pompéia seria “a última e derradeiramente
legítima expressão do barroco entre nós”, a novidade do presente estudo seria percorrer
o caminho retroativo, partindo dessas influências retóricas coevas – já diluídas, como a
própria disciplina retórica, em muitos aspectos – ao encontro das origens barrocas,
quando os procedimentos retóricos ensejam uma verdadeira celebração da forma.
As raízes barrocas dessa retórica – a partir das correspondências entre as práticas
seiscentistas, conforme contextualizadas por João Adolfo Hansen, e as modernas teorias
do barroco como tendência universal – permitiriam, assim, não apenas uma maior
apropriação da materialidade textual d’O Ateneu, como também situar a recepção do livro
de Raul Pompéia naquele panorama decadentista do século XIX. Essa relação entre o
barroco e a modernidade, já observada por Irlemar Chiampi no âmbito da criação latinoamericana, está por sua vez sintetizada por Walter Benjamin na concepção da alegoria
barroca como dialética da ruína, entendida esta em correspondência com as ideias de
McLhuan, em seu Do Clichê ao Arquétipo, quanto à reciclagem dos resíduos culturais
em novidade criativa.
Com efeito, não seria demasiado supor que o culto da ruína erguera, mas também
destruíra o romance enquanto gênero residual, herdeiro das aspirações poéticas a partir
de sua origem épica, posto em cheque com a polifonia de gêneros e a intertextualidade.
James Joyce, antes do Finnegans Wake, escrevera o Retrato do Artista, assim como Raul
Pompéia, antes das Canções sem Metro, escrevera O Ateneu com a mesma atitude
metalinguística para com o romance como veículo de pensamento poético; nesses termos,
Stephen Dedalus e Sérgio, como alter-egos de seus respetivos autores, problematizam a
criatividade poética nas ruínas da forma romanesca.
A “luta” de Sérgio, assim considerada na ambientação alegórica do colégio como
espaço de convergência textual, revelaria uma verdadeira tautologia em torno ao
romance, cuja obsessão pela estátua – desenvolvida nas representações de Aristarco –
implica igualmente em uma ininterrupta metalinguagem poética. Ao mesmo tempo
cíclica, cosmogônica e fragmentária, essa luta enseja uma sucessão de ruínas, resultando
no incêndio, que por sua vez é ruína e luta, fim e começo, síntese dos arquétipos humanos
em uma arquitextura forjada sob o signo do artificio e da elipse. Tudo isso valida,
portanto, a tese segundo a qual o barroco pode ser uma preciosa chave de leitura para O
Ateneu.
*
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A luta entre modernidade e tradição, enquanto concepções de “novo” e
“antigo”, sempre existiu no âmbito da criação humana, respeitadas as características
de cada época – e sua presença, muitas vezes, coincide com um período de grande
elevação cultural (CURTIUS, 2013, P. 142), não raro ensejando criações
paradigmáticas. Na efervescência de conceitos e práticas que marcaram as letras do
fim do século XIX – sob a herança da subjetividade romântica e do estilo autoral
como signo da ruptura –, os modernos perseguiram uma “originalidade” cuja primazia
estilística dialoga com as origens da própria linguagem poética.
Nesse panorama, veio a lume O Ateneu (1888) de Raul Pompéia, lançado em
série pela Gazeta de Notícias, que imediatamente o classificou como romance
“vasado em moldes inteiramente modernos, sem intriga, de pura observação e fina
crítica, passando pelas escabrosidades com a delicadeza e o fino tacto de um artista
de raça, accentuando os ridiculos com a nitidez de uma fotografia” (PONTES, 1935,
p. 190). Essa primeira recepção crítica, expressando o contexto finissecular em
relação à arte, lança as diretrizes que orientariam, desde então, as subsequentes
leituras do livro. Primeiro, um paralelo entre ficção e verossimilhança: “Não ha no
livro propriamente personagens reaes” – segue o anúncio do referido jornal –
“copiados in totum de um modelo unico; mas não há factos inventados, nem scenarios
de phantasia. Tomando traços d’aqui e d’alli, o auctor harmonisou-os com grande
talento, de modo a fazer viver os seus personagens” (ibidem, p. 142). Segundo, um
diálogo entre prosa e poesia mediado pela elaboração estilística: “Por vezes, um sopro
de poesia de bom quilate anima as paginas do livro; logo depois, os traços de uma
erudição solidamente adquirida revelam o conhecimento que tem o escriptor dos
modernos processos e o critério com que os applica. [...] Por sobre tudo isto, grandes
bellezas de estilo, severo escrupulo na fórma, que constitue a um tempo a honestidade
e a elegancia da obra d’arte [...]” (ibidem, p. 142). E, por conseguinte, uma obsessão
classificatória oscilando entre a afirmação e a negação da influência de várias escolas
literárias, muitas vezes com justificativas contraditórias e quase sempre nos limites
da verossimilhança e do gênero romanesco. Mas é justamente na confluência entre
vários estilos, assim como entre poesia e prosa, onde algumas leituras encontrariam
o “signo de estranheza”1 que explica a modernidade d’O Ateneu. Essa estranheza

1

Glória Carneiro do Amaral, “Os movimentos literários d’O Ateneu”, in PERRONE-MOISÉS (1988, p. 196209).
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pauta-se, sobretudo, pela multiplicidade estilística do livro, cuja linguagem dialoga
de imediato – não como simples consumidora, mas sim de maneira crítica,
antropofágica, como veremos – com o panorama fragmentário das artes oitocentistas
e suas mais remotas fontes culturais.

*
Nos corredores da fortuna crítica d’O Ateneu, deparamo-nos com inúmeras
tentativas de sua classificação – em sua maioria exclusivistas –, cujo levantamento
justifica-se em termos didáticos, primeiramente, para uma melhor compreensão do
contexto literário e suas imediatas influências sobre a gênese do livro; por
conseguinte, conforme observado por Marciano Lopes e Silva, para “realçar as
contradições dessa postura marcadamente positivista” (LOPES E SILVA, 2008, p.
23-39).
As primeiras interpretações giraram em torno do naturalismo (em razão da
suposta influência das teorias científicas, então em voga, em temas como a
homossexualidade, os condicionamentos do instinto etc.) e o realismo (sobretudo na
crítica às instituições e na caracterização psicológica dos tipos sociais, a partir do
colégio como microcosmo do Segundo Reinado).
José Veríssimo, por exemplo, vê n’O Ateneu uma evidente “influência do
evolucionismo spenceriano, consciente ou não” (1979, p. 139), constituindo-se na
mostra “mais distinta, se não a mais perfeita, do naturalismo no Brasil” (ibidem, p.
241), de cuja escola seria “o mais original e o mais distinto produto” (ibidem, p. 241).
Mário de Andrade, por sua vez, define O Ateneu como um típico estudo de caso; uma
“vingança pessoal”, sarcástica e dolorosíssima, contra o regime dos internatos – e,
particularmente, do colégio Abílio, “que é a base de inspiração do livro”. Segundo
ele, Raul Pompéia ter-se-ia não apenas vingado, como o faz “[...] com uma
generalização tão abusiva e sentimental que chega à ingenuidade” (1972, p. 183). O
Ateneu, portanto, representaria exatamente os princípios estético-ideológicos da
escola de Émile Zola: “É sempre aquela concepção pessimista do homem-besta,
dominado pelo mal, incapaz de vencer os seus instintos baixos – reflexo dentro da
arte das doutrinas evolucionistas” (ibidem, p. 184).
Ainda na perspectiva naturalista-realista, que toma o colégio como
microcosmo da sociedade e, por conseguinte, instrumento de crítica às instituições da
12

época, outras leituras se depararam com a superação dessas influências, convergindo
para o reconhecimento da primazia literária d’O Ateneu.
É o caso de João Alexandre Barbosa, para quem “os obstáculos da análise
psicológica e social”, mediados entre a “violência da desforra pessoal” e a
“transcendência coletiva dos erros institucionais”, terminam por traduzir-se na
subversão incendiária e no “jeito arrevesado de [...] uma linguagem dura e sofrida,
que dá à obra a sua verdadeira dimensão dentro de nossa ficção realista-naturalista”
(BARBOSA, 2000, pp. 15-16). Essa mesma “dureza” é observada por Silviano
Santiago, conforme “o livro deixa de ser de memórias, introspectivo” – a partir da
onisciência de Sérgio – “para se apresentar tecnicamente como um agressivo
romance” (SANTIAGO, 1978, p. 78). Segundo Roberto Schwarz, o “critério realista
da observação dos fatos” é superado pela presença emotiva do narrador, cuja
linguagem hiperbólica, “dramatizada a ponto de ser pura expressão das ascensões e
quedas da emoção”, engendra as decepções de Sérgio numa “sequência de
desmascaramentos sucessivos” (SCHWARZ, 1981, p. 25-28). Flávio Loureiro
Chaves, por sua vez, sublinha as vantagens do discurso psicológico de Sérgio, que
permitem a caricatura por meio da qual se opera a “corrupção da engrenagem social”
e dos “valores tomados por autênticos” (1978, p. 73) no contexto do Segundo
Reinado.
Massaud Moisés, considerando igualmente o realismo psicológico em face
dos recursos estilísticos, sublinha a “sequência de quadros simbólicos” em
correspondência com elementos impressionistas que, segundo ele, terminam
penetrando “a zona em que bruxuleia a prosa expressionista” (1984, p. 426-427). Esta
última influência é percebida também por Alfredo Bosi, no “gosto do mórbido e do
grotesco com que deformava sem piedade o mundo do adolescente” (1974, p. 203-4),
não obstante o crítico viesse a encontrar “os poderes criadores do sujeito” (1988, p.
53).
Eugênio Gomes, na sequência de vários artigos sobre Raul Pompéia, sublinha
suas influências finisseculares nos termos de uma “prosa vibrátil e melodiosa”, em
face da qual O Ateneu se distingue pelo “poder de expressão, pela finura do gosto,
pelo colorido e pela musicalidade” (1958, p. 234). Raul Pompéia, levado por seu
“idealismo artístico”, teria procurado “o círculo mágico do impressionismo, nevoeiro
rico de pitoresco e de sugestões onde o flagrante realístico ia perder as suas arestas
ou a precisão ou a precisão fotográfica, adquirindo contornos, imagens e coloridos
13

imprevistos” (ibidem, p. 270). E arremata, prenunciando as qualidades barrocas
renascidas no fim do século XIX, “mediante certas combinações plásticas em que o
penumbrismo deveria ser necessariamente a meta final” (ibidem, p. 262). Segundo
Xavier Placer, o impressionismo d’O Ateneu é “psicológico, onde o monólogo
interior representa magna parte” (1962, p. 19).
Mas é Andrade Muricy quem harmoniza os diferentes termos coexistentes no
fim do século XIX para designar a mesma atenção para com os aspectos formais da
literatura. Segundo ele, o simbolismo e o decadentismo, por exemplo, convergem
para um “análogo sintoma de inquietação expressional, de inconformidade diante do
Naturalismo e do didatismo descritivista do Parnasianismo” (1973, p. 231).
Por conseguinte, não só em termos estilísticos, mas também nas considerações
relativas à própria narrativa exercida por Sérgio na verossimilhança de uma “crônica
de saudades”, a fortuna crítica gerou posicionamentos conflituosos. Segundo Lúcia
Miguel-Pereira, o drama de Sérgio, “na essência, porém, nada mais era do que o
drama da solidão” (1973, p. 108) – “a solidão que o acorrentava” (ibidem, p. 112).
Ao contrário, Leyla Perrone-Moisés vê nas lágrimas de Sérgio, em correspondência
com sua leitura Lautréamont, o disfarce propriamente literário, segundo o qual “a
criança abandonada é um clichê de folhetim ou de melodrama” (1988, p. 21)
Sérgio funde na gênese “sentimental” e “ingênua” de sua imagem literária, a
construção alegórica que parte da “crônica de saudades” por sua vez condensada em
uma holografia de outras imagens textuais e suas respectivas correspondências
estilísticas. É o que nos revela Lêdo Ivo, pioneiro no reconhecimento da primazia
artística de Raul Pompéia, embora o reconheça entre os escritores oitocentistas “que
mais souberam documentar a estrutura de uma sociedade fundada no poder do
dinheiro” (IVO, 2013, p. 20), cuja ordem hierárquica aniquila a subjetividade.
Enquanto microcosmo do Segundo Reinado, O Ateneu se distingue pela “linguagem
em que os símbolos e as impressões se enlaçam e se fundem” em um romance
poemático ou poema em prosa “que ainda hoje intriga o leitor atento pelo frescor
estilístico, intransigente modernidade e fatura atenta e peregrina” (IVO, 2013, p. 1519). É, nesse aspecto, quem primeiro e melhor analisa a presença de poetas como
Baudelaire, Rimbaud e Mallarmé, e pintores como Renoir, Degas e Manet na obra de
Raul Pompéia. Nessa correspondência com o panorama decadentista, por sua vez,
abrem-se caminhos para uma melhor compreensão do barroco vislumbrado por Mário
de Andrade nas páginas d’O Ateneu – já não apenas como simples joalheria verbal,
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mas sim como exercício concreto, lúcido e metalinguístico da linguagem poética de
“[...] uma tapeçaria estilística, urdida lúcida e intencionalmente para conter as várias
figurações que nele coabitam, entrelaçadas e harmônicas, todas concorrendo para
fornecer ao leitor a imagem e o sentido exatos da grande figura verbal que é a obra
em sua totalidade” (IVO, 2013, p. 51). E acrescenta:

A variação de graduações e tonalidades estilísticas em O Ateneu,
em que o caricatural se transmuda em alegórico e o registro mais
rasteiro da realidade é transubstanciado em um Impressionismo
antropomórfico, não é, como poderia parecer aos desatentos, uma
fraqueza do escritor, mas uma exigência profunda da própria
obra, cuja notável integridade, como criação verbal, decorre
precisamente dessa filigranada assembleia de estilos
transfundidos, dessa caprichosa e sôfrega mutação de tintas e
luzes em que um vocabulário rico, plástico e encantatório transita
através de uma sintaxe tensa e musical, as metáforas e os
símbolos jorram, num clima de incontida eloquência, e uma
surpreendente fluência imagística vai ritmando todas as etapas da
narração, desde as paisagens e os estados de espírito ao nervoso
tracejamento das figuras de sua galeria e dos conflitos de que elas
participam (IVO, 2013, p. 51-52).

Todas essas classificações, como já dito, convergem para o consenso em
relação aos seguintes aspectos: primeiro, a multiplicidade de tendências estéticas;
segundo, a natureza psicológica; por fim, e mais particularmente, a expressão
estilística d’O Ateneu apontada naquela sua primeira recepção: “moldes inteiramente
modernos”, “pura observação”, “fina crítica”, “nitidez de uma fotografia”, “erudição
solidamente adquirida”, processos “modernos” e o “criterioso”, “grandes belezas de
estilo”, “severo escrúpulo na forma”, “elegância”. Nesse aspecto, o que dizer mais
sobre o romance de Raul Pompéia? Não estaria esgotada, portanto, sua fortuna
crítica? Esse dilema responder-se-ia por si mesmo, em razão da própria excelência
artística d’O Ateneu como obra aberta a múltiplas e diferentes leituras.
Temos visto que a quase totalidade da recepção crítica d’O Ateneu, embora
desde sempre reconhecendo as “grandes belezas de estilo” do livro, priorizou aspectos
que não propriamente formais. As críticas ao contexto do Segundo Reinado, tendo o
colégio como microcosmo da sociedade, orientam a maioria das leituras, as quais não
raro se restringiram a percepções biográficas, vendo em Sérgio no máximo um
espelho verossímil de Raul Pompéia. A partir da antologia organizada por Leyla
Perrone-Moisés (1988), no entanto, abriram-se novos caminhos com ênfase na
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materialidade textual d’O Ateneu, no caso, pelo viés das influências retóricas:
partindo do contexto cultural do século XIX, quando a retórica ainda subsiste
enquanto disciplina acadêmica, com suas repercussões pedagógicas e sociais, alguns
autores exploram tópicas como a guerra, o alimento e o bestiário; outros, a subversão
dessa retórica, seja pela confluência estética, seja pela operação de mecanismos
propriamente textuais de reciclagem das fontes literárias, a exemplo do clichê, da
carnavalização etc.
Duas leituras, no entanto, já prenunciavam essas novas observações. Machado
de Assis, por exemplo, observara as influências da écriture artiste depois observada
por Mário de Andrade e Massaud Moisés: “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”. E logo
menciona O Ateneu: “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” (ASSIS, 1962, vol. III, p. 692).
Mário de Andrade, por sua vez, embora tenha insistido no naturalismo de Raul
Pompéia, vê O Ateneu como “uma obra-de-arte esplêndida, filigranada, trabalhada,
magnificente de graças e belezas”, sendo “a última e derradeiramente legítima
expressão do barroco entre nós” (ANDRADE, 1972, p. 183). A leitura de Mário de
Andrade é valiosa, porque em tê-lo como “expressão do barroco”, recupera aquele
“sopro de poesia” que pairava sobre os decadentes do século XIX.
No espelho da autobiografia, diga-se de passagem, caleidoscópico e mesmo
estilhaçado, encontram-se os rostos de muitos autores finisseulares no afã do estilo
como sinônimo de originalidade. Dentre os reflexos estudados por Munira Mutran no
cenário decadentista inglês, por exemplo, assoma o de Oscar Wilde, cuja primazia da
arte sobre a vida e, por conseguinte, em relação à própria verossimilhança, dialoga
com as concepções artísticas de Raul Pompéia: “Na verdade, o que se constata com
muita frequência são os processos deformantes ou fantasiosos, os desvios e seleção
do que se deseja relatar” (MUTRAN, 2002, p. 52). Assim como no prefácio de Dorian
Gray, a perspectiva da vida como matéria, e não objetivo da arte, permitiria supormos
o subtítulo do livro – “crônica de saudades” – como artificio alegórico e, por
conseguinte, uma chave de leitura para a mente literária de Sérgio. O diálogo entre
ambos tem um ponto em comum – Charles Baudelaire, cujas flores esmaecidas caem
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sobre as ruínas do século XIX. Essa “formação heroica” implica a restauração de
antigas formas, a exemplo da linguagem épica. O Ateneu é um livro erguido sobre as
ruínas do século XIX e seu autor, um artista vergado “ao peso de uma
responsabilidade literária de 40 séculos levada ao cubo” (ARARIPE JÚNIOR, 1978,
146). Em outras palavras, um que mescla a subjetividade do artista ao gosto
arqueológico da sociedade oitocentista pela fábula como fantasia e criação. Lê-lo
implica uma busca dessa fábula, por meio da apropriação retórica/ estilística de seus
fragmentos literários, cuja origem é subvertida por meio de uma reciclagem
“original”, que por sua vez os desloca da tradição e os condensa em uma outra forma,
isto é, conforme uma linguagem poética. É a poesia, pois, que arquiteta o romance/
poema de Raul Pompéia. O estudo dessa poesia, como paradigma de modernidade,
por fim encontra uma chave de leitura nos mecanismos retórico/estilísticos do
barroco: primeiro, como “agudeza” seiscentista; segundo, como utopia moderna de
“originalidade”. Em ambos os casos, releva-se a criação poética. Uma das principais
características desse período é a confluência de múltiplos estilos, que muitas vezes
dialogam na busca de uma originalidade romântica e, por conseguinte, psicológica;
mas também uma identidade estilística. O artista se encontra enquanto eu, mas
também enquanto signo. E, nesse aspecto, O Ateneu dialoga, por assim dizer, com o
espírito da época – um espírito desejoso por uma forma poética que só encontraria na
experiência barroca.

*
Hamlet é um signo conhecido de Raul Pompéia; está enredado nas palavras da
Canção sem Metro. A melancolia do saber, prefigurada nesse personagem arquetípica,
dialoga com o século XIX nas influências de Schopenhauer e Nietzsche. O pai de Hamlet
o assombra; também o de Sérgio e o de Stephen. Sérgio vive na carne a clássica lição,
quiçá aprendida nas frases latinas do quixotesco Cavaleiro da Triste Figura: Donec eris
felix multos numerabis amicos, tempora si fuerint nubila, solus eris. As más notas, as más
companhias, o descrédito dos amigos, tudo o conduz a uma profunda melancolia... A
inteligência leva-o ao recolhimento místico. Ei-lo sozinho com os livros e com sua própria
sombra magra, à meia-noite da consciência, que experimenta como o “resto do café
quinado da expectativa”. Lê Santo Inácio de Loiola; tenta convencer-se de salvar os
homens, mas deseja a própria salvação. Assim como Stephen Dedalus, faz sua própria
autoanálise psicanalítica, como o fizera Freud, nas folhas da literatura. E encarna Hamlet,
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a mesma caveira esgueirando-se no vão das mãos, ensimesmado lendo o livro de si
mesmo sob o malarmaico disfarce: Il se promène au lisant le livre de lui-même.
A melancolia e a metalinguagem são duas faces do mesmo signo de rebeldia
operado como leitmotiv em ambos os romances. A melancolia, talvez, da tradição; a
utopia da originalidade... Em ambos, por conseguinte, há a mesma infância parricida e a
mesma busca épica por uma nova forma literária. Stephen, acompanhando o pai à escola
de medicina, descobre uma palavra feia grafada nos bancos do anfiteatro, foetus; Sérgio,
lançado pela advertência paterna entre os corredores do Ateneu, descobre a feiura da
própria realidade pelo revés do estômago, deglutição livresca, antropofágica.
A historiografia literária de Raul Pompéia compreende fragmentos textuais não
apenas coligidos, mas explicado em suas correspondências sincrônicas. As observações
de Jauss sobre as histórias das literaturas nacionais coincide, entre nós, com o programa
nacionalista romântico, pautado, sobretudo, na causa indianista como pressuposto de
identidade intelectual brasileira no âmbito de um afã de liberdade política. A grande
maioria dessa produção romântica repete os pressupostos de uma história literária
nacionalista. Talvez apenas Iracema, por razões particularmente estéticas, logre caminhos
ainda virgens para uma crítica que se aproprie da materialidade textual do objeto literário.
Não à toa, Haroldo de Campos de Campos se debruça sobre o livro de José de Alencar –
assim como o fizera com Sousândrade – com o mesmo deleite da novidade criativa. No
do texto “Trópicos (fragmentários) para um historiografia do como”, o estudo das matas
virgens alencarianas terminam, em razão de similitude criativa, por abrir-se em veredas
ao encontro de Raul Pompéia. Com efeito, nossa literatura oitocentista logrou pontuais
expressões por assim dizer formalistas.
As preceptivas quanto à adequação entre o assunto e o seu respectivo estilo
pressupõem, como temos visto, o corolário classicista de uma pureza funcional da
linguagem questionada por Victor Hugo no poema Réponse a un Acte d’Accusation
(1834), onde o poeta declara “guerra à retórica e paz à sintaxe”. A discriminação entre
palavras tidas por nobres e baixas, no âmbito dessa normatividade, estendeu-se
igualmente aos gêneros literários. É o que observa Haroldo de Campos, citando o
estruturalista tcheco Jan Mukarovsky: “A teoria canônica dos gêneros nada mais é, então,
do que a projeção dessa atitude na literatura, uma vez que ‘cada gênero literário representa
também um certo ramo funcional da linguagem’” (CAMPOS, 1977, p. 11). Nesses
termos, explica-se a metamorfose subversiva de gêneros operada n’O Ateneu, em
correspondência com os quais se aplicam os contrastes entre diferentes estruturas
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retóricas, escolhas lexicais, e outros recursos estilísticos. Não por acaso, a glosa trágica
de Aristarco – embora o humor implícito pela caricatura – tem por mote um verso de
Corneille. E assim todas as contradições resultantes da paródia de gêneros, textos e
imagens enobrecidas pela retórica e pela história da literatura.
Os leitores d’O Ateneu veem-se implicados na recuperação dos fragmentos de
uma, por assim dizer, historiografia formal da literatura, composta não por datas, autores
e títulos, tampouco por escolas e gêneros, mas sobretudo pelo diálogo criativo entre
ruínas, isto é, a própria intertextualidade. Nesse aspecto, o entendimento criativo da
paródia mostra-se uma chave de fruição do texto de Raul Pompéia.
O entendimento normativo dos gêneros, uma vez reformulado segundo um
“horizonte de expectativa”, permitiria avaliar a originalidade de uma obra em contraste
com tradições e regras históricas:
Mas aqui o gênero é despojado de seus atributos normativos e mesmo de suas
prerrogativas classificatórias, para ser reformulado em termos de um simples “horizonte
de expectativa”, que nos permite avaliar a novidade e a originalidade da obra, perfilandoa de encontro a uma tradição, a uma série histórica e às regras do jogo nela prevalentes.
Este novo conceito não exprime outra coisa senão a constatação de uma determinada
continuidade na manifestação histórica de um grupo ou família de obras, sem a tirania de
uma hierarquia de gêneros limitados em número e insuscetíveis de mistura, cuja “pureza”
seria avalizada por modelos vetustos. A relação do texto singular com a série de textos
que constituem o gênero aparece, na concepção de Jauss, como um processo de criação e
de modificação contínua de um “horizonte de expectativa”, e a “mistura dos gêneros”,
que, na teoria clássica, seria o correlato negativo dos “gêneros puros”, transforma-se desse
modo numa categoria metodicamente produtiva. (CAMPOS, 1977, p. 11).
Nessa perspectiva, situam-se os diálogos entre obras de épocas e contextos de
produção diferentes. As correspondências entre O Ateneu e Cantos de Maldoror, estudas
por Leyla Perrone-Moisés, podem estender-se, igualmente, ao Retrato do Artista Quando
Jovem. Raul Pompéia, Lautréamont e James Joyce partilham – cada um a seu modo – do
mesmo contexto finissecular exposto por Munira Mutran em seu Álbum de Retratos.
Todos eles tocaram, com boas mãos, as flores de Baudelaire... E nessa fonte beberam as
revoluções de sua modernidade:

É tão grande a importância dessa intervenção revisora que, para
Roman Jakobson, ela constitui um dos capítulos essenciais dos
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estudos literários sincrônicos, a partir dos quais se poderia pensar
num História Estrutural da Literatura, erigida como uma
superestrutura sobre uma série de descrições sincrônicas
sucessivas, que levem em conta não apenas a produção de um
determinado período, mas também a parte da tradição literária
que permaneceu válida ou foi revivescida no período em questão.
É o agudo senso de uma operação sincrônica dessa natureza que
se pode vislumbrar nas seguintes palavras de Borges: “... el
Tiempo acaba por editar antologías admirables (...) nueve o diez
páginas de Coleridge borran la gloriosa obra de Byron (y el resto
de la obra de Coleridge)” (CAMPOS, 1977, p. 13-14).

Ledo Ivo abre muitos caminhos para o encontro de Baudelaire no universo poético
de Raul Pompéia. O heroísmo, segundo Walter Benjamin, ensaiado pela modernidade,
explica a rebeldia em comum de Sérgio e Stephen Dedalus; uma rebeldia encarnada na
matéria de sua linguagem. Ambos, trilhando os caminhos do romance de formação,
modelam a formação do romance por meio da linguagem poética: “Um dos pontos
cruciais no processo de dissolução da pureza dos gêneros e de seu exclusivismo
linguístico foi a incorporação, à poesia, de elementos da linguagem prosaica e
conversacional, não apenas no campo do léxico [...], mas também no que respeita aos
giros sintáticos” (CAMPOS, 1977. p. 14). À luta de Sérgio, entregue às portas do Ateneu
pelas mãos de um pai arquetípico, correspondem as discussões políticas de Stephen; o
primeiro ateia fogo à sua crônica de saudades; o segundo, sob o signo de um velho artífice,
lança-se ao encontro da “boa forma”. E, assim, realizam o que ousamos defender aqui
como uma travessia poética no romance.
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BARROCO, RETÓRICA E MODERNIDADE

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
Baudelaire

O Ateneu não é seiscentista, mas é barroco justamente na modernidade da sua
linguagem, que atualiza as ruínas de práticas retórico-poéticas, embora saibamos que os
restos do passado “[...] só interessam no presente como material para um trabalho de
destruição de universalismos que descartam sua historicidade” (HANSEN, 2008, p. 180).
Não se trata, por um lado, de negar a presença histórica e social no objeto literário, mas
de atualizá-la no âmbito da sociedade de Raul Pompéia; atualizá-la, sobretudo, do ponto
de vista literário. Não se deve restringir, por exemplo, a figura de Aristarco como simples
diretor de colégio; ele é arquétipo de poder restaurado pela criação e destruição literária
que reencontram no passado os resquícios técnicos com os quais se identificam as utopias
da própria modernidade, a exemplo da sátira e da caricatura. Nesse aspecto, há diferenças
e semelhanças.
Raul Pompéia é um artista moderno. Leva consigo todas as utopias da
modernidade. É, sobretudo, um estilista no sentido moderno da poesia. E arvora-se, ou
melhor, é original no panorama da literatura brasileira do século XIX justamente pelo
estilo de sua linguagem poética. Muitas diferenças há entre o espírito republicano e
abolicionista de Raul Pompéia e o mundo de Shakespeare, Camões e Calderón... No
entanto, a vida apresenta-se nos corredores do Ateneu como um sonho, o mundo qual
máquina, e a arte como engrenagem engenhosa dessa representação. É a arte, pois, que o
aproxima das técnicas retóricas e poéticas do que passou a chamar-se “barroco”. O
“barroquismo” de Raul Pompéia – expresso, sobretudo, pela novidade imagética, a
exemplo das hipérboles, metáforas e caricaturas – não corresponde a uma deformação
ingênua da realidade, tampouco à vingança psicológica contra o regime do internato. É,
na verdade, o exercício consciente de uma forma poética. Nesse aspecto, embora não
corresponda a um contexto entre autor/público, a forma buscada por Raul Pompéia – isto
é, a materialidade verbal/imagética – possui uma consciência técnica semelhante à do
Seiscentos.
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Um aspecto a ser considerado na correspondência entre as artes do engenho
barroco e a materialidade poética d’O Ateneu, é o da originalidade enquanto estilo. O
homem seiscentista
Não conhecem a individuação expressiva do romantismo, pois
operam com tipos, caracteres, ações e paixões precodificados de
uma jurisprudência de imitação das autoridades dos vários
gêneros, principalmente os latinos [...]. O que é entendido
dedutivamente como “irracionalismo”, “informalidade” e
“angústia” do “barroco” é, enfim, racionalmente formalizado
como efeito de informalidade de uma paixão qualquer, mas
paixão qualquer sempre aristotelicamente regrada como o
“excesso vicioso para menos”, o “meio-termo virtuoso” e o
“excesso vicioso para mais”, da Ética a Nicômaco, que ordenam
os elencos de tópicas imitadas neo-escolasticamente. As paixões
estão na natureza, mas não são informais, quando paixões
artisticamente representadas, pois sua codificação é retórica.
(HANSEN, 2008, p. 179).

N’O Ateneu, a originalidade equivale a um sentido estilístico de autoria
inexistente, portanto, nas sociedades seiscentistas, cujos “autores” constituíam-se como
tipos sociais hierarquizados que não exerciam a subjetividade como expressão, mas
emulavam autoridades, isto é, os bons modelos – respeitando a verossimilhança e o
decoro dos gêneros, segundo as antigas prescrições retórico-poéticas, lógicas, dialéticas,
gramaticais e históricas. No que diz respeito a Pompéia, a autoria é subjetiva, e, como tal,
não existia na época barroca, uma vez que retrata, enfim, o artista moderno: “ o nome de
um indivíduo empírico; a classificação que unifica uma obra ou um conjunto de obras; a
classificação do regime discursivo em que a obra se inclui; a livre-concorrência; os
direitos autorais; a propriedade da obra; a originalidade; o plágio” (HANSEN, 2008, p.
195). Mas é justamente à semelhança da elaboração artística barroca que O Ateneu rompe
o convencionalismo das representações poéticas de sua época, e sabe-se original.
No que diz respeito necessariamente à recepção biográfica d’O Ateneu – a
exemplo dos estudos de Lúcia Miguel-Pereira e Mário de Andrade –, esta se deixou
ludibriar pelo subtítulo “crônica de saudade” e pelo próprio cenário realista/ naturalista e
seus resquícios românticos, tomando a sério a “vingança pessoal” contra o internato. Raul
Pompéia é um e Sérgio, outro. Este é quem “fala” no livro, e como tal, fala a seu bel
prazer... Em verdade, há muitas ciladas no livro que levam a tal consideração, a exemplo
das similitudes entre ficção e realidade. Mas o Ateneu não é o Colégio Abílio César
22

Borges, nem este Aristarco; ou melhor, são e não são. Enquanto matéria de arte, sim; mas
enquanto arte, vão além... O Ateneu é o microcosmo da sociedade, como já dito; mas um
microcosmo alegorizado sob o signo não de saudades biográficas, e sim literárias. A luta
não é a de Raul Pompéia contra a memória, mas a da memória literária – ou, nos termos
de Vico, “compósita e dilatada”, como é a memória das crianças – de Sérgio na utopia de
um estilo expressivo, isto é, poético. Todas as emoções de Sérgio variam conforme a
intensão comunicativa. Primeiro, a mistura de êxtase, vislumbre e medo ante a imagem
do colégio; depois, a decepção ao descobrir o papel de bala que reveste a grandiloquência
do Ateneu; e, por conseguinte, a “maldade” caricatural que desmascara todo o elenco do
Ateneu, levando ao “desastre universal” a empresa de Aristarco, que arde em chamas
como Tróia... Aqui, não importam os reflexos da sociedade do Segundo Reinado, e sim o
que há neles de arquétipos da humanidade. Ou melhor, o conjunto de artifícios pelos quais
se deslocam da realidade para a ficção. A caricatura, por exemplo, não corresponde a uma
simples vingança patética, mas a uma consciência técnica na condensação metonímica de
caracteres plásticos na forma de uma imagem poética; tampouco a hipérbole vale por
reverberação nervosa, e sim enquanto artificio dessa expressão, que em muito deve aos
procedimentos retóricos do século XVII.

*

Na atmosfera de 1927, quando jovens artistas espanhóis celebram Don Luís de
Góngora y Argote, Dalí recebe uma carta de García Lorca na qual o poeta sublinha – “la
desgracia es siempre barroca”. Uma frase lançada ao extremo. Na dicção do próprio
dialeto selvagem (BURCKHARDT, Jacob. Cicerone, 1854) que melindrara os opositores
da agudeza e artes do engenho seiscentista, então revisitado pelas vanguardas que dele se
abeiram como se contemporâneos e com simpatia (GARCÍA DE LA CONCHA, 2001, p.
15-78) não menos assombrada. Naquele início de século, as gerações modernistas se
deslumbram frente ao “maravilhoso gesto de mover-se” (ORTEGA Y GASSET, 1946)
de uma arte que depois do esplendor conheceu a derrota, para depois emergir já não sob
o estigma da mancha, mas ainda na margem onde se veem situadas as utopias da própria
modernidade. O barroco é visto, assim, como um estilo utópico (CHIAMPI, 2010, p. 09).
Embora João Adolfo Hansen, citando Alan Boase, acredite inúteis as explorações
do termo “barroco”, assemelhando-se, segundo ele, ao colecionismo de borboletas em
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“gavetas previamente classificadas” (HANSEN, 2008, p. 169), é curioso observar que
desde as origens etimológicas (HATZFELD, 1964, p. 418)2, a palavra “barroco”
designar-se-ia sempre e de vários modos – extremo, desvio e ruína. Desde as primeiras
referências a certo tipo de pérola de feitio “irregular” negociada por lusitanos na cidade
indiana de Baroquia, com menção no inventário de Carlos V, de 1531, na Historia general
de las Indias, de Gómara, de 1552, e no inventário de um rei de Túnis, de 1555, logo
chamadas “aljófares mal afeiçoados e não redondos” pelo boticário português García da
Horta, no Coloquios dos simples e drogas da India, de 1563; “estranhas”, no dicionário
franco-espanhol de Oudin, em 1606; “barruecas”, “berruecas” e “mal proporcionadas”,
pelo espanhol Sebastián de Covarrubias em seu Tesoro de la lengua castellana, de 1611;
“ovais”, em parte “alargadas” em outra “adelgaçadas”, pelo jesuíta Philibert Monet, em
1630; “excrescência”, por François Pomey, em 1681. Ainda enquanto menção ao “termo
de joalheria” sobre “pérolas não redondas”, os lexicógrafos Furetière , em seu dicionário
de 1690, e o engenhoso Rafael Bluteau, no Vocabulario portuguez e latino, aulico,
anatomico, architectonico, bellico, botanico, brasilico, comico, critico, etc. de 1721,
onde chama barroco primeiro à “pérola ‘tosca’, & ‘desigual’, que nem he comprida nem
redonda”, mas também àquilo que é “chato de huma banda, & redondo de outra”, já como
adjetivo genérico calcado, segundo ele, nos termos “unyo cilindrus” e “unyo tympanias”,
de Plínio. Ou irregularidade não da forma, mas do pensamento, como espécie de
“silogismo” escolástico chamado “baroco” pelo humanista italiano Annibal Caro e
Montaigne, em torno de 1570. Ou mesmo sinônimo de “engano”, pelo explorador francês
Tavernier, em 1676, e “fraude” monetária, pelo italiano Mazzi, em 1688. Por conseguinte,
o sentido figurado e pejorativo – a deformação moral – registrar-se-ia como “estranheza”
em 1711, nas Memoires de Saint-Simon, e “excesso” do “ridículo”, no Diccionaire des
beaux-arts de Francisco Milizia, de 1797. Chega, assim, ao campo estético como
“bizarria” alusiva a certa pintura “sem regras de proporção” e “caprichosa”, conforme o
dicionário de Trévoux de 1771; e a determinada arquitetura igualmente “bizarra”, de

2

E ainda: ALONSO-MISOL, J. Luis. “En torno al concepto del barroco”, in Revista de la Universidad de
Madrid, v. XI, Madrid, 1962, p. 325-27. E mais: MARTINS, Wilson. “O emprego da palavra ‘barroco’ em
literatura”, separata do v. IV das atas do V Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, Coimbra,
1966. Quanto a essa arqueologia etimológica, Hansen (2008, p 169) já advertira quanto aos “usos
dedutivos e a-críticos” da categoria “barroco” na classificação e unificação das práticas seiscentistas. Essa
recorrência, no entanto, parece recuperar pontos em comum com a origem histórica do termo e os
subsequentes acréscimos semânticos, culminando com a perspectiva de modernidade como ruptura e,
ao mesmo tempo, reciclagem de tradições retórico-poéticas e artísticas que privilegiam a instância
significante da linguagem.
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acordo com Quatremère de Quincy no Diccionnaire historique d’architecture, de 1832,
segundo o qual os exemplos de Borromini e Guarini traduziriam “afetação”, forma
“extraordinária”, “desvio” de princípios, “vício” da novidade, detalhes “caprichosos”...
Uma vez se referindo às letras, artes e arquitetura, os críticos seguiriam sempre
pelas bordas semânticas da concha, ora em leituras mais rudes ora noutras mais
sofisticadas, por vezes sem muito critério, mas sempre ouriçados pela superfície crespa
da velha pérola, seu desenho e nuanças. De Jacob Burckhardt aos cinco princípios de
Wölfflin e o menoscabo de Benedetto Croce, sobre um estilo de época que se “desvia” de
certas normas renascentistas, os resíduos da “irregularidade” se repetem e de tal maneira
sedimentam no vocábulo “barroco”, acumulando crostas que o saturam de nácares furtacores: seja na ideia de repetição de uma fase “crítica” das formas artísticas, segundo
D’Ors e Focillon; ou “luto”, “melancolia” e “ruína” da história humana na perspectiva de
Walter Benjamin; ou “perversão” do artificio em certos modelos greco-latinos, vista por
E. R. Curtius do século de Píndaro a Mallarmé e James Joyce; ou “declínio” e
esgotamento” da arte, por Jorge Luís Borges; ou “deslocamento”, “obscenidade”, “elipse”
e “queda” na estrutura da linguagem, segundo Lacan e Sarduy etc.
Ainda que sob novo ângulo, agora entusiasta, o vocábulo permaneceu a carregar
em si os excrementos e protuberâncias da concha, aberta já para os leitores que se
designassem escrutiná-la – gesto remanescente da própria joalheria, no lado paralelo da
criação, a leitura – em busca da joia oculta, nos detalhes onde esta mais “estranha” como
artefato lúdico, e, por tal razão, engenhoso. Desde então, do ponto de vista linguístico e
estético, já não se distinguem, como ao longo do rechaço contra os autores “herméticos”,
os termos gongórico e conceptualista: o “desvio” abstrato – a subversão do conteúdo – e
a “anomalia” concreta – a subversão da forma –, pois, fundem-se na mesma pérola, no
mesmo signo de rebeldia e “originalidade” agora reclamado pelas vanguardas: seja na
crise figurativa da pintura (vejam a textura em pasta de El Greco), por exemplo; seja na
instância substantiva da poesia concreta e “pura” (vejam Góngora, e a arte emblemática3)
avessa ao abstracionismo romântico hegeliano; ou ainda na ruína desta epopeia moderna,
o romance, um gênero por si mesmo saturado de resíduos, um heterogênero: vejam a
“novela” Don Quijote, até que ponto se disfarsa o “decoro” verossímil de sua linguagem
“natural” na mescla de gêneros, modulação discursiva, paródia de citações clássicas e

3

Cf. o estudo de Manuel Ferro, “A retórica da imagem: fontes e modelos da poesia experimental
contemporânea na lírica do barroco em Portugal”, in SILVA, Francisco Ivan, LIMA, Samuel (org.), Colóquio
Barroco, v. III. Natal: EDUFRN, 2012, p. 260-303.

25

rifões populares ad nauseam (sem falar do plágio de seu contemporâneo, um tal de
Avellaneda, e de outro muito posterior e ainda mais jocoso, o Pierre Menard 4). Tais
características, revisitadas pela crítica e pelos artistas modernos, levam-nos a se
identificarem com o espaço da elipse barroca, a margem onde o utilitarismo da
comunicação é driblado pela arte enquanto objeto que se mesura e define por si mesmo,
em sua própria estrutura, aberto a todas as metamorfoses sem pejo do enigma – o artificio.
Sob o signo de uma pureza concreta e absoluta, desmistifica-se já o excesso residual
enquanto sobre inerte, pompa e simples adorno, descobrindo-o como função motora e
significante do movimento e da simulação, qual no próprio século de ouro dos autores
barrocos, suas ignições teatrais, alegorias pictóricas e criptografias poéticas. Os modernos
se maravilham com o espaço em apoteose da forma e da função artísticas, onde a
linguagem é simultaneamente a chave e o código, o mecanismo e a máquina – o corpo,
anatômico e fisiológico, cuja “naturalidade”, porém, é o próprio artificio, como atesta
Sarduy:

Espacio del dialogismo, de la polifonía, de la carnavalización, de
la parodia y la intertextualidad, lo barroco se presentaría, pues,
como uma red de conexiones, de sucesivas filigranas, cuya
expresión gráfica no sería lineal, bidimensional, plana, sino en
volumen, espacial y dinámica. Em la carnavalización del barroco
se inserta, trazo específico, la mescla de géneros, la intrusión de
un tipo de discurso en outro – carta em un relato, diálogos en esas
cartas, etcetera –, es decir, como apuntaba Bakhtine, que la
palavra barroca no es solo lo que figura, sino también lo que es
figurado, que ésta es el material de la literatura (SARDUY, 1999,
p. 1395-1396).

Já se observou também – outra manha do severo crítico/ criador (SARDUY, s.d.,
p. 25-31) – como tudo sobre o barroco, sua revisão crítica/ criadora, parte da expressão
gráfica e sonora do significante, ou seja, da palavra na qual se inscrevem os signos da
mencionada concepção lorquiana do barroco como desgraça, que não são mais do que
resíduo etimológico da pérola tantas vezes debulhada: “barroco”, palavra áurea e
serpeante, cifra em si mesma o início e o fim, o ricorso viqueano das civilizações que se
desgastam e retornam à barbárie, ao primitivismo repetido pelo movimento ininterrupto
do relógio, à fonte das raízes poéticas onde a metáfora logra subversões radicais; palavra
4

Não sem motivo, Dom Quixote é considerado o modelo prototípico do romance moderno, em
considerações a exemplo das de Helmut Hatzfeld, em seu Estúdios sobre el Barroco. Muitas das suas
características, a exemplo da paródia, correspondem às modernas investigações sobre a polifonia desse
gênero.
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elíptica como signo do que se quebra, o fragmento, o espelho, a ruína; como signo do que
se desvia, o eclipse, o artificio e a margem.
Quando o revisita – a Geração de 27 lendo Góngora e outros clássicos barrocos
espanhóis, de cuja “pureza” poética Guillén se acha contemporâneo a ponto de reclamar
que seus pares também os revisitem (GARCÍA DE LA CONCHA, op. cit., ibidem); a
Semana de Arte Moderna de 22 percorrendo Minas Gerais, com Oswald de Andrade
marchando à frente do estilo das utopias (não esqueçamos os decadentes franceses, o
lance dos dardos da poesia visual de Mallarmé e Apollinaire no espaço em branco do
papel; os impressionistas finisseculares ante El Greco; ou ainda, no caso brasileiro, um
Sousândrade e um Raul Pompéia destas canções sem metro, o Guesa e O Ateneu,
codificadas no amálgama verbo/imagem, seus artistas, filólogos e críticos de arte etc. –,
o século das vanguardas não se furta aos resíduos etimológicos da pérola barroca, que
enfim se derramam sobre uma polêmica galeria: ...Joyce, Paul Klee, Stravinsky, Kafka,
Borges, Lezama Lima, Guimarães Rosa, Alejo Carpentier, Sarduy...
Que relações pode haver entre o circunlóquio de Hamlet, o Quijote e Ulysses? A
morfologia do mito e a função poética no Polifemo y Galatea com o Amphion de Paul
Valéry e o de João Cabral, ou mesmo o Cántico dos cânticos de Guillén? O espelho de
Las Meninas e os cacos a régua e esquadro de Picasso? As variações da educação pela
pedra no Aleijadinho e no antropófago Brecheret (sob o signo dos touros de Guisando,
“casi muerte y casi piedra”)? Os arabescos mouro-espanhóis e Miró? Velásquez, Francis
Bacon e a sinestesia plástica no dilema corpo/alma da pintura contemporânea? (LUCIESMITH, 2006). A maceração do Greco e em certa estatuária sacra do Seiscentos com o
bronze fundido de Rodin, ou mesmo a consistência palpável e policromática das bisnagas
de Pollock? O ritmo de Pergolsi, Pulcinella e De dónde son los cantantes? O plágio,
paráfrase e sátira barrocos e os recortes e colagem da era cibernética, tão cifrada quanto
muitos poemas do Seiscentos? Talvez vã analogia... Ou mesmo simples gozo de
escrever... Quiçá, também, o encontro epifânico com os limites da forma que nos séculos
XVI e XVII alicerçou o barroco, agora revisitado crítica e construtivamente pela
modernidade. Naqueles antigos, as vanguardas escavam as raízes de suas próprias utopias
radicais, deixando-se educar – no diálogo da leitura – pelo gume de faca só lâmina que
baliza o rigoroso horizonte da obra de arte.
Dos exercícios espirituais de Santo Inácio, influenciando poetas e místicos
espanhóis, aos tratadistas de arte católica por vezes cheia de mitologia pagã (como
Giovanni Andrea Gilio, Due dialoghi etc., 1564; Raphaello Borghini, Il Riposo, curioso
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tratado em forma de ópera, de 1584; Antonio Possevinus, Tractatio de poësi et pictura
ethica, humana et fabulosa collata cum vera, honesta et sacra, 1593; Vicente Carducho,
Diálogo sobre la teoría de la pintura, 1633; Pietro de Cortona, Trattatio della pittura e
scultura, 1652; Jusepe Martínez, Discursos praticables del nobilísimo arte de la pintura,
publicados postumamente em 1853 etc.), predicou-se o “sentido impresionante, realista y
conmovedor” da arte religiosa – uma vez abstida da “pura valoración y alarde artístico”
– e sua “búsqueda de la representacón animada de profondo sentimiento religioso que
pudiera despertar o comunicar la devoción” (DÍAZ, 1962, p. 413-14). Mas no recomendar
o exercício da imaginação devota, “a considerarla como una realidad presente y tangible”
(ibidem, p. 414), deixava-se desde já aberta a fresta para o “alarde artístico”, a festa
barroca do êxtase na margem significante da linguagem. No corpo. Não faltaram, assim,
recomendações de animar na “desgraça” lorquiana de uma pessoa – na imagem concreta
do Crucificado, dos santos e mártires –, o gozo de uma outra. Um gozo pelo extremo, que
extravasou os limites desde sua origem. Ainda quando dos mistérios dolorosos e gozosos
da imaginação poética, só em princípio abstrata, logo se revelou o significante (quer
verbal, quer pictórico, e muitas vezes a mescla de ambos com divisas enrodilhadas aos
pés das esculturas e pinturas5), adequando e encarnando o verbo conforme as artes do
engenho de um período que mesclou, com extrema agudeza, as perspectivas medieval e
renascentista no mesmo signo: “alma” e “carne”, o conceito e a forma em um só objeto,
agora sagrado e profano na mesma direção da seta.
Nos séculos XVI e XVII, a emulação da pintura pelo discurso verbal caracteriza
um preceito que se adapta do tópico horaciano ut pictura poesis, orientando a arte
enquanto meio didático eficaz apenas “na medida em que mantenha contacto com o
mundo visível” (PRAZ, 1982, p. 4): quando matéria e forma que se exibem, tornando-se
verossímil para o fim da educação dos costumes e salvação das almas. No caso ibérico,
tal emulação se repetiu como tendência, variando de acordo com a categoria, o engenho
e a adequação do assunto na plêiade de poetas e místicos, ascetas, oradores e tratadistas,
dentre os quais António Molina, Francisco de Osuna, Padre António Vieira, Padre
Manoel Bernardes, Bernardino de Laredo, Juan de Ávila, José de Villalva, Baltasar
Gracián, San Juan de la Cruz, Nicolás Factor, ray Luis de León, Alvarez de Paz, Juan de
los Angeles, Fray Luis de Granada, Sóror Juana de la Cruz, Santa Teresa d’Ávila etc. Não

5

Lembremos a Capela dos Ossos, em Évora, monumento do século XVII orientado sob as prescrições do
Concílio de Trento. Ali, o signo visual das caveiras dialoga com o signo verbal que repete a tópica barroca
do memento mori: “Nós ossos que aqui estamos pelos vossos esperamos”.
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faltou quem identificasse a autora de Las moradas com a pulverização de linhas e cores
de El Greco, paralelo que bem poderia estender-se à Fênix Mexicana de Primero Sueño.
Numa época remanescente da arte emblemática renascentista, repete-se ainda na Itália,
com Marino, e na França, com Pierre Le Moyne. Mas o caso ibérico se distingue
justamente pela influência imagética do discurso religioso que, suplantando a alegoria do
tema heroico da Renascença, se derrama na pintura de Sánchez Cotán, Narciso Tomé,
Murillo e Zurbarán etc., até o excesso mórbido da enfermidade decrepitude do corpo em
Gregório Fernández e Valdés Leal. Exemplo contundente do diálogo entre verbo e
imagem, e das reminiscências da técnica exercida de Loyola, por exemplo, na
representação hagiográfica, é o tratado El arte de la pintura (1649), de Francisco Pacheco,
mestre de Velásquez e sensor de arte a serviço dos jesuítas. Para melhor noção de
semelhante diálogo – mercê de cujas regras cumpre correspondência apenas nos casos
onde haja, como também em sua reciclagem, “intenções expressivas comparáveis e
poéticas comparáveis, de par com meios técnicos correlatos” (PRAZ, 1982, p. 19) – basta
San Juan de la Cruz ante Zurbarán; António Molina ante Gregório Fernández; Quevedo
ante Valdés Leal; e, como citei, o êxtase de Santa Teresa na paleta convulsa de El Greco.
Aspectos outro, que não apenas o estético, levam a conjecturar-se no chamado
barroco stricto sensu, mormente o seiscentista, sobre uma tendência a padrões coletivos
oriundos da crise religiosa, assim como da mobilidade social e política da época. Nesse
sentido, observou-se já que nos primórdios o barroco herdou o espírito católico e suas
normas de persuasão (BATTISTI, 1960, p. 296-297), coisa óbvia, levadas a cabo nos
autos teatrais, retábulos alegóricos, hinos e músicas de liturgia e catequese etc. Mas logo
deu em praticá-las de maneira simulada e cada vez mais hermética, o que já não é tão
óbvio, vertendo para baixo das aparências, subvertendo. Eis como obras com primeiro
objetivo didático terminaram por enredar tropos do classicismo pagão, metáforas e
alegorias, até o cúmulo do disfarce no estilo em si mesmo epigramático e simulado de
Baltasar Gracián, autor de Agudeza y arte del ingenio (1648) e do Oráculo manual e arte
de prudencia (1647), onde já se precatara, por razões de circunstância, contra a rudeza do
senso comum e da ordem estabelecida: “El jugar a juego descubierto ni es de utilidade ni
de gusto”. O mesmo artífice religioso que a princípio corroborou com a Igreja, a
Contrarreforma e a Companhia de Jesus, aplicando a antropofagia escolástica sobre a
carne ausente do platonismo, essse mesmo cúmplice foi tantas vezes inquirido por essas
instituições – lembremos o próprio Gracián, ou Padre Vieira, ou Góngora – quando
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fechou na concha a pérola do entendimento, a respeito da pragmática em comum entre
armas, letras e artes católicas de então.
Na busca pelo espírito, o artista barroco descobria o corpo. Em meio às gentes,
sabia-se solitário. Di-lo o Boca do Inferno, que embora sátiro e profano, confiou a Deus
o perdão das suas delinquências barrocas com não menos talento do que no escárnio
contra os desmandos naquela Bahia tão dessemelhante... Mas a lógica do espirito, a lei da
ordem e a ignorância das gentes por longo tempo se abstiveram em perdoar o homem
barroco, fosse no descobrirem o labéu ou, sobretudo, quando logrados pela lábia
dissimulada na agudeza não raro inextrincável da ironia e demais engenhos perversores
da realidade. O barroco tomou gosto pela face perversa do significante, rugoso e
metamórfico. Já não quis inventar, senão perverter as formas, transformando-as,
derribando-as na queda ininterrupta das aparências. Daí o exagero, o desperdício do
“estilo” ou da “constante”, ou ainda, segundo Jorge Luís Borges – a última etapa de toda
arte, “cuando éste exhibe y dilapida sus médios” (BORGES, 1954). Nesse lance do dardo
em busca do extremo, a utopia de falar com Deus já voltada para os homens, o barroco
fez do próprio corpo seu alvo, subvertendo em suas dobras o código institucional, o
político, o teológico, o estético... E sua própria origem.
E uma vez pervertida a origem histórica, sem que dela prescindamos ao analisalo, o barroco – o múltiplo panorama que entendemos no âmbito do Seiscentos – se abre,
ou finge abrir-se, a vários aportamentos que, por sua vez, extrapolam os limites
historiográficos, unindo-os, ao mesmo tempo, pelas afinidades sincrônicas das mesmas
artes do engenho de épocas anteriores e posteriores. O caráter subversivo é o que
franqueia à psicanálise, por exemplo, participar do barroco em pleno século XX como
linguagem que se pensa a propósito do corpo – do lado do “manche”, da queda, da
mancha, da manha, da malha dos discursos. O “du manche”, ou dimanche, o domingo
litúrgico, o domínio da ordem pública; o lugar religioso, histórico e social que barra o
sujeito e tenta dominá-lo, mas é por ele corrompido e desordenado. Já se observou, ao
contrário daquela perspectiva do senso comum, que ante seu caráter alegórico e
monumental, que ante mesmo toda sua etrepitante polifonia, no barroco nunca houve uma
“sumisión de lo individual a lo colectivo” (DÍAZ-PLAJA, 1940). Talvez apenas quando
sob o peso das encíclicas. Mas logo não se preocupando em “inventar” formas, o barroco
dedicou-se a reposicioná-las na queda do logos clássico por meio de mecanismos
(tautologia figurativa e retórica, metamorfose ininterrupta do significante, carnavalização
das categorias clássicas e sua hibridização com gêneros populares, elipse sintático30

semântica, paródia...) atuais o bastante para que os reclamasse a própria modernidade,
esta o próprio lugar da individualidade artística. Quando pensamos o barroco – seja o
“histórico”, ou, sobretudo, uma estética barroca que transcende as épocas e os limites
historiográficos por meio da repetição daqueles mecanismos –, pensamos em autores e
obras, no talento individual que se antes engendrado sob as normas de um tempo e uma
tradição, enfim logrou pervertê-la, desgraçá-la, levando-a da concha à palavra, da mancha
à obra em marcha, pois, ao corpo obsceno no maravilhoso gesto de mover-se que, nas
busca por saber-se original, se reconstrói em sua origem na eterna utopia da originalidade.
Pensar no barroco implica que pensemos, simultaneamente, na anatomia e
metamorfose do corpo onde o pensamento repousa (LACAN, op. cit., ibidem), ou antes
cai, simulado nas dobras da forma, na consubstanciação da matéria, no ritual litúrgico –
isto é, estético – do artificio. O corpo/ a obra “como algo que se varía, que va haciéndose”
(WÖLFFLIN, 1936, p. 299) conforme o “maravilloso gesto de moverse”( ORTEGA Y
GASSET, op. cit., ibidem) do “fazer fazendo a coisa” (SARDUY, op. cit., s.d., p. 54-55),
pelo deleite do funcionamento e do exibicionismo que, por sua vez, elevam os
mecanismos do barroco à apoteose do significante como desperdício e simulação
perversores da economia e clareza da linguagem. Quando sublinha que “barroco es aquel
estilo que deliberadamente agota (o quiere agotar) sus possibilidades y que linda com su
propia caricatura”, Jorge Luis Borges (1954) expõe a fartura de significante na qual a
linguagem barroca se enreda desde as mais remotas origens.

*
Não à toa, a decadência do século XIX encontrou-se com a “desgraça barroca”
na mesma exuberância do significante que marcaria o espírito criativo da modernidade.
E não só isso, como no mesmo afã engenhoso e que designara as artes entre os séculos
XVI e XVII.
É de suma importância, nesse aspecto, a oposição que Walter Benjamin realiza,
em A Origem do Drama Trágico Alemão, entre símbolo e alegoria e, por conseguinte,
entre a estética romântica e a barroca.
Primeiro, questiona um uso, segundo ele, distorcido e ilegítimo do simbólico,
porque o próprio conceito de símbolo, embora pressuponha a indissociabilidade entre
forma e conteúdo, quando praticado sem dialética, “perde de vista o conteúdo na análise
formal e deixa cair a forma quando pratica uma estética dos conteúdos”. O símbolo, assim
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entendido como expressão do absoluto, do contínuo e do infinito, em uma dimensão que
prioriza o conteúdo, opor-se-ia à apoteose significante do barroco, consumada “na
alternância dos extremos”, em um “movimento excêntrico e dialético” (BENJAMIN,
2011, p. 169-170) – ou “maravilhoso gesto de mover-se” observado por Ortega y Gasset
quanto à linguagem barroca.
Eis como se correspondem as saudades de Sérgio se encontram com o sentido
de alegoria barroca de Walter Benjamin, sob o mesmo signo da hipocrisia diante da
efemeridade do tempo. Um sintoma que se derrama sobre todo o século XIX:

A medida de tempo da experiência do símbolo é o instante
místico, no qual o símbolo absorve o sentido no âmago mais
oculto, por assim dizer na floresta, da sua interioridade. Por seu
lado, a alegoria não está livre de uma dialética correspondente, e
a calma contemplativa com que ela mergulha no abismo entre o
ser figural a significação não tem nada da autossuficiência
indiferente que encontramos na intenção, aparentemente afim, do
signo. [...] A relação entre símbolo e alegoria pode ser fixada com
a precisão de uma fórmula remetendo-a para a decisiva categoria
do tempo, que a grande intuição romântica desses pensadores
trouxe para este domínio da semiótica. Enquanto no símbolo,
com a transfiguração da decadência, o rosto transfigurado da
natureza se revela fugazmente na luz da redenção, na alegoria o
observador tem adiante de si a facies hippocratica da história
como paisagem primordial petrificada. A história, com tudo
aquilo que desde o início tem em si de extemporâneo, de
sofrimento e de malogro, ganha expressão na imagem de um
rosto – melhor, de uma caveira. E se é verdade que a esta falta
toda a liberdade “simbólica” da expressão, toda a harmonia
clássica, tudo o que é humano – apesar disso, nessa figura
extrema da dependência da natureza exprime-se de forma
significativa, e sob a forma do enigma, não apenas a natureza da
existência humana em geral, mas também a historicidade
biográfica do indivíduo. Está aqui o cerne da contemplação de
tipo alegórico, da exposição barroca e mundana da história como
via crucis do mundo: significativa, ela o é apenas nas estações da
sua decadência. Quanto maior a sua significação, maior a
sujeição à morte, porque é a morte que cava mais profundamente
a tortuosa linha da demarcação entre a phýsis e a significação.
Mas a natureza, se desde sempre está sujeita à morte, é também
desde sempre alegórica. A significação e a morte amadurecem
juntas no decurso do processo histórico, do mesmo modo que se
interpenetram, como sementes, na condição criatural,
pecaminosa e fora da Graça (BENJAMIN, 2011, p. 176-177).

O mesmo sentido de efemeridade, o mesmo desejo de invenção e, ao mesmo
tempo, a melancolia de saber que tudo já havia sido criado, geram no decadente um
gosto exótico, uma verdadeira obsessão sinestésica apenas saciada pelas curvas das
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estátuas barrocas, a exuberância contrastante das cores, os jogos de luz, os diapasões
polifônicos – em suma, pela exuberância de uma forma já soterrada pelo tempo; de
uma exibição significante soterrada pela urgência do conteúdo; do deleite estético
suprimido pela praticidade de um século, segundo Oscar Wilde, que se descuidara das
mentiras fabulosas em prol da sensaboria realista, dos métodos científicos, do
realismo que o próprio autor de Dorian Gray chamou de Calibã. Não à toa, por
conseguinte, foi o século da arqueologia, isto é, da busca por uma forma exuberante
já soterrada pela ruína. Essa angústia entre uma nostalgia do futuro e o passado está
bem representada no “anjo da história” de Walter Benjamin:

Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa
um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara
fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas
asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto
está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de
acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula
incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele
gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os
fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se
em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las.
Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual
ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o
céu. Essa tempestade é o que chamamos progresso (BENJAMIN,
1985, p. 226).

O progresso, uma obsessão positivista do contexto d’O Ateneu, mesura-se
entre a revisão do tempo como “saudade hipócrita”, condenado ao “funeral para
sempre das horas”, e a certeza barroca de que não há nada de novo debaixo do sol...
A única maneira de inventar, portanto, é reinventar e subverter as normas, apropriarse, pois, da tradição, para criar um novo anjo, com asas não menos empoeiradas, com
olhares não menos indecisos, mas espantoso no que tem ao mesmo tempo velho e
original. Eis como a ausência de uma estória, tomada como horror vacui na narrativa
d’O Ateneu, preenche-se por uma visão teatral – no sentido dialético – da história,
que permite recriá-la por meio de suas ruínas literárias:
A palavra “história” está gravada no rosto da natureza com os
caracteres da transitoriedade. A fisionomia alegórica da história
natural, que o drama trágico coloca em cena, está realmente
presente sob a forma da ruína. Com ela, a história transferiu-se
de forma sensível para o palco. Assim configurada, a história não
se revela como processo de uma vida eterna, mas antes como o
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progredir de um inevitável declínio. Com isso, a alegoria colocase declaradamente para lá da beleza. As alegorias são, no reino
dos pensamentos, o que as ruínas são no reino das coisas. Daqui
vem o culto barroco da ruína (BENJAMIN, 2011, p. 189).

Essa busca romântica pela originalidade, em face da tradição, talvez explique
a multiplicidade estilística eleita por Raul Pompéia como instrumento de criação, ou
melhor, de (re)criação do que já existe. Mesmo quando a observada, justificou-se
quase sempre ou pelo contexto histórico ou pela imensa erudição do autor, sendo raras
vezes tímida em defendê-la como um propósito consciente de criação literária. Fábio
Lucas vê assim a insuficiência crítica das etiquetas: “Cremos que a originalidade de
O Ateneu decorre em parte do amalgamento de muitas qualidades, em que a proposta
monográfica se vê devorada pela inventividade do discurso literário” (LUCAS, 1995,
p. 21).
Em seu excelente estudo sobre as influências do romantismo na obra de Raul
Pompéia, que evocaremos quando oportuno neste trabalho, Marciano Lopes e Silva
destaca um curioso fragmento de Friedrich Schlegel:

A poesia romântica é uma poesia universal progressiva. Sua
determinação não é apenas reunificar todos os gêneros
separados da poesia e estabelecer um contato da poesia com
a filosofia e a retórica. Ela também quer, e deve, fundir às
vezes, às vezes misturar, poesia e prosa, genialidade e
crítica, poesia artística e poesia natural, tornar a poesia
sociável e viva, fazer poéticas a vida e a sociedade [...]. O
gênero da poesia romântica ainda está em evolução – esta,
aliás, é sua verdadeira essência, estar sempre em eterno
desenvolvimento, nunca acabado. [...] A poesia romântica é
o único gênero que é mais do que um gênero, como que a
própria arte poética: pois num certo sentido toda poesia é, ou
deveria ser, romântica. (SCHLEGEL apud LOPES E
SILVA, 2008, p. 123).

Neste momento, perguntamo-nos se Raul Pompéia, cuja erudição expandiase em vários idiomas, teria lido os fragmentos de Schlegel, “coincidentemente”
coligidos sob o título Athenaeums (1798)? Tendo, ou não, o fato é que nele, como
bem observa Lopes e Silva, encontra-se muito não só das Canções sem Metro, como
do próprio O Ateneu: síntese cosmogônica, que permite a revitalização dos mitos;
confluência dos gêneros; relação entre a poética e a retórica; preconização da prosa
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poética; correspondência entre a originalidade e a tradição, o espírito criativo e o
crítico, metalinguagem etc.
Curiosamente, essas características parecem explicadas, em grande parte, pela
reutilização da mesma retórica que fora excomungada pelos românticos na boca de
Victor Hugo: “guerra à retórica e paz à sintaxe!” (CASTRO, 2008, p. 01). Com efeito,
o mesmo sentido de retórica como exagero, estilo empolado, está no texto em que
Mário de Andrade observa a caracterização da prima de Sérgio, “trocando a sua
terminologia realista por um velho lugar-comum romântico” (ANDRADE, 1972, p.
176). Analisando a “maldade” de Sérgio em forçada correspondência autobiográfica
com Raul Pompéia, no tocante às amizades, Mário opõe a “cruel” descrição dos
amigos à idealização presente no livro Paulo e Virgínia (1788), que Sérgio lê na
companhia de Egbert. Um olhar mais demorado nesse livro nos mostra que não
apenas a evocação do título está presente n’O Ateneu, mas sobretudo como funciona
essa “troca” do realismo para o romantismo:

Não se preocupavam com o que havia acontecido em tempos
longínquos e distantes. Sua curiosidade não ia além desta
montanha. Acreditavam que o mundo não era mais do que a
sua ilha e não imaginavam nada interessante fora do lugar
onde viviam. A afeição mútua e a de suas mães ocupavam
toda a atividade daquelas almas. Jamais ciências inúteis lhes
provocaram lágrimas; jamais lições de triste moral os
encheram de tédio. Não sabiam que é proibido roubar, sendo
tudo comum entre eles; nem eram intemperantes, tendo à
vontade alimentos simples; nem mentiam, não tendo que
dissimular nenhuma verdade. Jamais foram atemorizados,
dizendo-se-lhes que Deus castiga os filhos ingratos com
punições terríveis; neles, o amor filial nascera do amor
materno. Ensinaram-lhes da religião só o que a torna amada;
e se não rezavam longas orações na igreja, em qualquer parte
onde estivessem, em casa, nos campos, nas matas,
levantavam para o céu as mãos inocentes e o coração cheio
de amor por sua família.
Assim se passou a sua primeira infância tal qual uma bela
alba que promete dia mais belo. Compartilhavam agora com
as mães todos os afazeres domésticos (SAINT-PIERRE,
1986, p. 15-16).

Esse parágrafo da obra de Saint-Pierre, no entanto, começara declarando que
Paulo e Virgínia não sabiam ler nem escrever... E Sérgio e Egbert, ao contrário de
bons selvagens, conhecem-no justamente pela deglutição cultural da leitura. O que
vemos é um modelo subvertido; isto é, uma paródia de lugares-comuns do
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romantismo que preconizavam, no mito do bom selvagem e suas correspondências
edênicas, uma fuga da civilização em busca das relvas, dos rios, dos campos floridos,
em suma, o locus amoenus. Raul Pompéia subverte, portanto, todo um programa
retórico.
*

No particular às influências da retórica sobre a literatura, a obra Literatura
Europeia e Idade Média Latina oferece um tão vasto quanto fecundo arsenal
heurístico. Primeiramente, E. R. Curtius verifica que desde a Antiguidade, houve uma
permuta constante entre a poesia e a prosa; em seguida, observa que o estilo da
exposição dos tropos poéticos está condicionado historicamente, o que oferece um
duplo interesse: “Em primeiro lugar, de biologia literária: neles podemos observar a
formação de novos topoi, ampliando assim o nosso conhecimento sobre a gênese dos
elementos formais literários. Em segundo lugar aqueles topoi são sintoma de uma
nova atividade espiritual, sintomas que não se manifestam senão daquele modo”
(CURTIUS, 2013, p. 123). Por fim, Curtius reitera a importância da tópica histórica
nos estudos literários: “Mas, enquanto a tópica antiga é parte integrante de um sistema
pedagógico e, portanto, sistemática e normativa, tentamos estabelecer os fundamentos
de uma tópica histórica, a qual é suscetível de muitas aplicações” (CURTIUS, ibidem,
p. 123). Esse condicionamento histórico dos tropos poéticos, conforme analisaremos,
permitirá a reciclagem de clichês românticos conforme os estilos das épocas, por meio
da paródia de textos afins.
Em verdade, a superfície d’O Ateneu são meras impressões de um colégio
verossímil, remoçadas por Sérgio – para muitos, alter ego de Raul Pompéia: o
primeiro dia de aula, seus medos e expectativas; a rotina comezinha da vida escolar;
o diretor, os mestres, os alunos e as respectivas relações sociais; o espaço físico e as
ocupações escolares; os instrumentos pedagógicos etc. Essas impressões serviram,
por exemplo, ao primeiro biógrafo do autor, que nelas vê “muitas notas, recordações
e rapidas achegas para a reconstituição da sua infancia” (PONTES, op. cit., p. 16).
Logo, são possíveis os ecos do colégio de Abílio César Borges nas páginas do livro,
mesmo porque o Barão de Macaúbas – assim agraciado por seus trabalhos no
magistério – gozava de tamanha fama pedagógica, “[...] que não havia família de
dinheiro, enriquecida pela septentrional borracha ou pela charqueada do sul, que não
reputasse um compromisso de honra com a posteridade doméstica mandar dentre seus
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jovens, um, dois, três representantes abeberar-se à fonte espiritual do Ateneu"
(POMPÉIA, 1981, p. 35). E Raul Pompéia abeberou-se dela, quando ali se matriculou
aos dez anos, guardando inegavelmente as lembranças do colégio, que se marcam
para sempre na memória “compósita e dilatada” (VICO, 1979, p. 45)6 das crianças.
Nos fins do século XIX, o romance se caracteriza por uma nostalgia da forma
poética na qual se correspondem um embate pós-romântico entre as individualidades
psicológica e artística e, por conseguinte, um diálogo entre a realidade e a fantasia
(ROSENFELD, 1975). O primeiro gera uma evocação épica do romance e o segundo,
uma sofisticação de aspectos criativos da linguagem.
Quanto ao primeiro aspecto, o símbolo que bem o representa é o mancebo
cobiçado por moças e rapazes, que se apaixona por si mesmo... No mito de Narciso
implica-se, pois, a utopia do século XIX pela “busca da identidade” (MUTRAN,
2002, p. 86)7 do artista moderno, multiplicada num ad infinitum de influências
holográficas, de artifícios, formas e conceitos acumulados e desgastados pelo tempo.
Uma busca utópica, porque implica um anseio pela originalidade, e também épica, na
qual Walter Benjamin vê uma “formação heroica”:

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, p.
12)

6

Esse termo corresponde perfeitamente ao conceito de Vico sobre as civilizações primitivas, que
possuíam uma naturalidade metafórica para a nomeação dos elementos empíricos por meio da própria
materialidade (por exemplo, quando chamavam Júpiter aos raios e trovões por analogia entre o fulgor
natural e a ideia de majestade), e a naturalidade inventiva das crianças, ambas muito próximas da
linguagem criativa da poesia. Essa “naturalidade ingênua”, por conseguinte, serve como licença poética
para a criação de imagens que deslocam aspectos do realismo, enquanto escola, assim como da estrutura
do livro, enquanto romance, em correspondência com o engenho seiscentista. No entanto, o paralelismo
com o real, porque “crônica de saudades”, salvaguarda uma verossimilhança que dialoga com o “decoro”
dos poetas barrocos.
7
Nesse livro, Munira Mutran estuda o cenário decadentista inglês e, por conseguinte, suas
correspondências com a cena francesa que tanto influenciou Raul Pompéia. Um dos temas explorados é
o da autobiografia, que muitas vezes realiza o ideal wildeano de tomar a vida por matéria de arte: “Na
verdade, o que se constata com muita frequência são os processos deformantes ou fantasiosos, os desvios
e seleção do que se deseja relatar” (MUTRAN, op. cit., p. 52).
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O poeta é o herói da modernidade. É como poeta que o romancista Raul
Pompéia faz da realidade uma tragédia “palpitante, brutal e formidável”, segundo
observa na obra de Émile Zola: “[...] Bem pode haver a tragédia da lama, a miséria
tem grandezas épicas. Levá-la à cena vale tanto quanto dramatizar abstrações
psicológicas. A tragédia antiga é mais filosófica, a nova tragédia é mais social. São
ambas grandiosas; apenas a nova tragédia, como social, é mais positiva e mais do
tempo...” (POMPÉIA, 1988). E faz da tragédia de Sérgio, por exemplo, a sátira da
tragédia de Telêmaco em pleno ritual de passagem, cujo símbolo é o corte dos
cabelos... Assim qual o autor de Les Rougon-Macquart, quisera dramatizar a
existência – encenada como “uma postulação trágica e cruel do ofício de viver” (
IVO, 1963, p. 12). É o que esboçou em seu primeiro livro, Uma Tragédia no
Amazonas; e o que sonhou para suas Canções sem Metro. E, sobretudo, é o que se
materializa nas páginas d’O Ateneu, cuja “realidade” não se restringe à observação
realista dos aspectos sociais, mas os “dramatiza” dentro de um microcosmo alegórico
da sociedade.
Essa nostalgia da origem muitas vezes se apresenta nos romances de
formação8, nos quais o homem subjetivo encontra o histórico e, por conseguinte, uma
reflexão artística da vida, uma vez que “[...] os problemas são expostos em toda sua
envergadura, pois que se trata da realidade e das possibilidades do homem, da
liberdade e da necessidade, da iniciativa criadora” (BAKHTIN, 2000, p. 240).
Exemplo disso é o próprio vaticínio às portas do colégio, que outra não é senão uma
nostalgia da origem épica do romance: “Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai,
à porta do Ateneu. Coragem para a luta”. Uma paternidade homérica, que se faz desde
logo presente como signo de uma tradição por sua vez reciclada por meio da paródia
e do clichê, isto é, de mecanismos poéticos.
Um ensaio de Oscar Wilde ilustra bem esse momento cultural, em que a
paixão artística se resigna com a “decadência” da mentira, quando o signo artístico
se vê soterrado pela linguagem denotativa: “Não somente os fatos se introduzem na
história, mas usurpam o domínio da Fantasia e invadiram o reino do Romance”
(WILDE, 1961, p. 1081). Wilde, por sua vez, afirma que a literatura não copia a vida,
mas sim a modela: “O século XIX, tal como o conhecemos, é largamente uma

8

O diálogo entre o Bildungsroman, ou romance de formação, e as reminiscências épicas no romance
moderno é matéria do capítulo “Dois Retratos de Hamlet”, segundo a leitura de obras afins, sobretudo, O
Retrato do Artista Quando Jovem, de Joyce.
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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, op. cit., p. 1085). Uma afirmação que não apenas atesta
o embate entre a realidade e o fabuloso, como também a maneira pela qual muitos
artistas do século XIX exercem o artificialismo estético na correspondência com
outros autores, isto é, por meio da intertextualidade. Esse duplo aspecto – o da
primazia da invenção e o da elaboração estilística – encontra-se codificado nas
primeiras páginas d’O Ateneu: primeiro, no próprio subtítulo, que cifra nas
“saudades” da crônica de Sérgio as reminiscências de outros textos; segundo, na
advertência da “luta” que, ao fim e ao cabo, vem a ser a da própria elaboração poética
do romance.
Por conseguinte, o aspecto da sofisticação linguística caracteriza o espirito
dessa época. A modernidade do romance – nos fins do século XIX – define-se,
sobretudo, por um critério estilístico, que transita da écriture artiste ao encontro das
experiências decadentes e simbolistas e, por conseguinte, nas vanguardas do século
XX. É, nesse aspecto, um exercício da poesia na prosa de ficção. No preâmbulo de
seu Dorian Gray, Wilde proclama a fantasia sobre a realidade; e volta a fazê-lo na
defesa da “mentira”:
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 modelála 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., p. 1079).

Wilde lembra Vico acerca da ingenuidade das antigas nações, que lhes permitia,
por exemplo, nomear o significado divino pela materialidade luzente e sonante do trovão;
essa ingenuidade inventiva ter-se-ia abstraído, ao logo dos tempos, nos dogmas religiosos
e suas respectivas teologias; assim também as palavras, cujos significantes esvaziaramse de metáfora seja pelo uso, seja pela gramática. O século XIX é uma época de profusão
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de conceitos, que margeiam entre a cristalização e a ruína; no que se refere à literatura,
resta-lhe o trabalho arqueológico da reciclagem de velhos códigos, que permitam a
criação da realidade por meio de uma revitalização poética da linguagem, muitas vezes
por meio dos adornos da retórica.
A obsessão poética é um sintoma do século XIX – um século decadente e
simbolista. A poesia derrama-se na prosa de Raul Pompéia, em plena correspondência
literária com o espírito baudelairiano de sua época. Uma obsessão mais visível nas
Canções sem Metro, mas que se codifica de maneira importantíssima na estrutura
“vibrante” e “colorida” do seu romance. 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).
Essa elaboração linguística, por sua vez, enseja um diálogo entre os códigos verbal e
visual, uma das principais características dos decadentistas. Eis o exemplo de Huysmans:

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, p. 22).

Huysmans teria sido uma das leituras proibidas de Dorian Gray, cuja
metamorfose física espelha uma variação estilística, ou seja, que traduz a realidade
pela literatura. Nesse aspecto, O Ateneu dialoga com o fascínio bibliográfico do
decadentismo.
É como alegoria que dialogam, em Sérgio, a individualidade psicológica e a
figuração poética. Ou melhor, a utopia pós-romântica de uma originalidade artística
que se banha nas origens poéticas do romance. 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, segundo
a qual o drama de Sérgio, “na essência, porém, nada mais era do que o drama da
solidão” (MIGUEL-PEREIRA, 1973, p. 108) “a solidão que o acorrentava” (idem,
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ibidem, p. 112). Essa perspectiva, no que diz respeito necessariamente à recepção
biográfica d’O Ateneu, deixou-se ludibriar pelo subtítulo “crônica de saudade” e pelo
próprio cenário realista/ naturalista e seus resquícios românticos, tomando a sério a
“vingança pessoal” contra o internato. Raul Pompéia é um e Sérgio, outro. É o que
bem observa Leyla Perrone-Moisés, que vê naquelas lágrimas o “clichê de folhetim
ou melodrama” (PERRONE-MOISÉS, 1988) que Sérgio funde na gênese
“sentimental” e “ingênua” de sua imagem literária, por sua vez condensada por uma
holografia de outras imagens textuais, isto é, fantasiada em correspondências
literárias indispensáveis ao fabrico do signo poético. A memória retroativa de Sérgio
– mais do que sintoma autobiográfico e psicológico de inadaptação ao ambiente e,
nesse aspecto, de vingança contra o regime do internato –, parecesse antes conduzilo ao século XIV... Com efeito, intriga-nos o subtítulo “crônica de saudades”,
sobretudo quando consideradas hipócritas, porque o tempo, segundo ele, é o mesmo
ao longo da vida – mudando, apenas, os aspectos superficiais. Em sua Genealogia
deorum gentilium, Bocaccio considera o poeta segundo aspectos que seriam
retomados à época de Raul Pompéia, sobretudo no tocante à fabula como primazia da
criação poética. “O poeta, pelo contrário, liberado do peso da sucessão silogística,
pode permitir-se camuflar o verdadeiro em formas artifícios e sob o véu da ficção”
(BARILLI, 1979, p. 75). Por conseguinte, a simulação alegórica do colégio como
espaço por excelência bibliográfico, permite recriá-lo como espaço de reciclagem9.
Aqui, vemos a recuperação da velha tópica da “solidão”, que os românticos tornariam
indissociável à configuração genial da inspiração criativa do poeta, que se distingue
da multidão enquanto contempla o mundo no alto da sua turris eburnea. “Neste
mesmo passo Bocácio chega a uma conclusão de relevo, contrapondo o lugar
representativo do estilo filosófico, o ginásio, ao que lhe parece próprio da poesia, que
seria, no seu entender, a ‘solidão’” (BARILLI, op. cit., p. 75). De resto, a sucessão de
imagens que levam Sérgio ao desmascaramento do Ateneu, e o deixam melancólico,
lembra-nos igualmente as considerações de Tácito sobre o fastio dos lugares públicos
e a valorização do ócio do poeta. Por fim, as saudades de Sérgio, hipócritas porque
atemporais, revitalizam outra tópica retórica, qual seja, a invocação da natureza, que
tão bem se acha registrada em nossa literatura no locus amoenos e no fugere urbem

9

Cf. CHIAMPI, op. cit., sobre a primazia do espaço na modernidade do barroco, e, por conseguinte, as
considerações da importância do significante, seja no aspecto macro-textual, seja no da linguagem como
um todo.
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de nossos poetas árcades. Exemplo essas saudades bucólicas, temos a lembrança do
jardim doméstico e a descrição do passeio de campo realizado com a equipe do
colégio. Todavia, não importa aqui a simples citação dessas imagens, mas o modus
operandi que não apenas as repete, e sim as atualiza em um processo de reciclagem
que permeia a linguagem em seus níveis morfológico, sintático e semântico.

O tédio é a grande enfermidade da escola, o tédio corruptor
que tanto se pode gerar da monotonia geral do trabalho como
da ociosidade.
Tínhamos em torno da vida o ajardinamento em floresta do
parque a toalha esmeraldina do campo e o diorama
acidentado das montanhas da Tijuca, ostentosas em
curvatura torácica e frentes felpudas de colosso: espetáculos
de exceção, por momentos, que não modificavam a secura
branca dos dias, enquadrados em pacote nos limites do pátio
central, quente, insuportável de luz, ao fundo daquelas
altíssimas paredes do Ateneu, claras da caiação do tédio,
claras, cada vez mais claras.
Quando se aproxima o tempo das férias, o aborrecimento é
maior (POMPÉIA, 1981, p. 167).

Esses procedimentos são, por assim dizer, “reciclados” n’O Ateneu, em busca
de uma originalidade pós-romântica e um sentido estilístico de autoria inexistentes,
portanto, nas sociedades seiscentistas, cujos “autores” constituíam-se como tipos
sociais hierarquizados que não exerciam a subjetividade como expressão, mas
emulavam autoridades, isto é, os bons modelos – respeitando a verossimilhança e o
decoro dos gêneros, segundo as antigas prescrições retórico-poéticas, lógicas,
dialéticas, gramaticais e históricas. No que diz respeito a Pompéia, a autoria é
subjetiva, e, como tal, não existia na época barroca, uma vez que retrata, enfim, o
artista moderno: “ o nome de um indivíduo empírico; a classificação que unifica uma
obra ou um conjunto de obras; a classificação do regime discursivo em que a obra se
inclui; a livre-concorrência; os direitos autorais; a propriedade da obra; a
originalidade; o plágio” (HANSEN, 2008, p. 195). Mas é justamente à semelhança
da elaboração artística barroca que O Ateneu rompe o convencionalismo romanesco
de sua época, e na busca por uma originalidade pós-romântica, utiliza-se de
mecanismos retóricos na variação de estilos com um propósito estético.

*
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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 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.
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O FUNERAL DAS HORAS
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.
VICO
O herói é o verdadeiro tema da modernité. Isto significa que para viver a
realidade é preciso uma formação heroica.
WALTER BENJAMIN
A passagem dos séculos me assombra.
AUGUSTO DOS ANJOS
Lasciate ogni speranza, voi ch'intrate.
DANTE

“Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a
luta”. Eis como se abrem as portas do Ateneu. E a experiência de Sérgio no célebre
colégio de Aristarco:

A irradiação da 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, 1981, p. 35).

Entre aquelas paredes, Sérgio encontrará um simulacro do mundo; uma miniatura
da sociedade, ensaiada nas esperanças logo perdidas de um falso heroísmo; mas também
nas suas vilezas mais torpes. Ele saberá que os vencedores sempre reclamam as batatas;
que os fracos e os fortes se devoram; e, ao cabo de sua peregrinação, saberá que o mundo
não passa de uma velha feira de vaidades. Ali, todos se esquivam das porradas, embora
batam; e são educados, desde cedo, a ser campeões em tudo. O sentido de vários
substantivos desvendar-se-lhe-á em sua concretude: a sujeira, a torpeza, o ridículo, o
absurdo, o grotesco, a angústia, a submissão, a arrogância, a vergonha, o enxovalho, o
tapete das etiquetas enrodilhado aos pés das heroicas estátuas, como falso testemunho do
tempo... E, ainda que tal advertência diga-lhe para não se esquivar da possibilidade do
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soco, ele verá que muitos não ousam lutar pela própria identidade. Nas placas onde gritam
as lições de moral esconde-se o fascínio da imoralidade; e as artes de amar nem sempre
coincidem com os livros. Ah, o amor, nem lhe fale! Sérgio conhece, nessa galeria de
cópias, o próprio gênero humano em sua repetição histórica. Ele saberá, por fim, que
debaixo dos príncipes a mesma caveira repete as mesmas palavras. E se vestirá – como
Hamlet – de melancolia... Nas muralhas do Ateneu, as datas repetem a mesma paisagem
beirando a estrada da vida. Sérgio lançar-se-á ao encontro, pela milionésima vez, da
realidade da experiência, em busca de realizar a nostalgia da forma poética. E não deixará
pedra sobre pedra.
Nessa perspectiva de descoberta do mundo, O Ateneu definir-se-ia, à primeira
vista, como um romance de formação, que narra os múltiplos rituais de passagem no
desenvolvimento do protagonista “em seu início e trajetória até alcançar um determinado
grau de perfectibilidade”, contribuindo, por conseguinte, com “a formação do leitor, de
uma maneira mais ampla do que qualquer outro tipo de romance” (MORGENSTERN
apud MAAS, 2000, p. 20). Segundo Wilma Maas, “a formação do jovem de família
burguesa, seu desejo de aperfeiçoamento como indivíduo, mas também como classe,
coincidem historicamente com a ‘cidadania’ do gênero romance” como a “grande
instituição literária do mundo moderno” (MAAS, 2000, p. 13-14). Ela nos lembra, por
conseguinte, que o romance de formação coincide com o programa romântico das
literaturas nacionais. No livro de Raul Pompéia, essas características dialogam com as
relações que Marcus Mazzari, por sua vez, realiza entre Franz Biberkopf e Oskar
Matzerath, personagens de Berlin Alexanderplatz (1929), de Alfred Döblin, e Die
Blechtrommel (1959), de Günter Grass, segundo as quais “o ‘desenvolvimento’ vem
acompanhado pela mutilação, podendo-se falar aqui em formação pela deformação”
(MAZZARI, 1999, p. 86-87).
Essa “formação pela deformação” mostra-nos algo além da experiência
psicológica e social de um garoto nos corredores de um colégio. É, sobretudo, um
exercício de composição por meio do fragmento; um exercício textual, arqueológico. Os
embates com os outros e com o próprio ambiente adverso cifram-se no verso e reverso de
sua mente literária. E quando entre as suas revelam-se as páginas de Coração (1886), de
De Amicis, um dos principais modelos do romance de formação, melhor compreendemos
a forma almejada por Sérgio, que, de certo modo, repete os passos do jovem Enrico na
sua escola, em Turim. As saudades da sua crônica, porque variação de modelos literários,
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são hipócritas; e, como tal, ensejam uma escrita todo o tempo dramática, cuja
fragmentação culmina em correspondência com trechos, imagens, linhas, personagens,
modelos retóricos – ou seja, com a apoteose da ruína. Sérgio atravessa os corredores do
Ateneu como um herói... E quando pensamos que relata memórias da vida, ele engendra
a metamorfose de célebres infâncias, porque – ele no-lo adverte – são hipócritas as
saudades. Nas alvíssaras da “luta” subjaz aquela particular predisposição para o drama
trágico, segundo Walter Benjamin (2011, p. 123), que as épocas subsequentes herdaram
do barroco enquanto constante histórica da desmistificação da própria História. As
leituras que veem o colégio como simulacro da sociedade, assim consideradas, remeternos-iam ao velho tópico do mundo como teatro e à simulação alegórica do tempo que
estruturam o romance de Raul Pompéia. É o que nos indica o próprio subtítulo – “crônica
de saudades”. Nessa perspectiva, a “luta” e o “incêndio” que polarizariam o começo e o
fim da narrativa de Sérgio, na verdade tangem os tropos e a cadência trágica de uma
linguagem sob o signo da ruína: o exórdio e o arremate na arquitextura retórica de um
livro forjado na metamorfose das bibliotecas. Sérgio anda, pois, sobre resíduos literários
que nos remetem desde logo a Homero, mas que estão situados – ou melhor, simulados
com engenho e arte – no tempo e no espaço de um colégio do século XIX.
A epopeia, aqui revivida por Sérgio, dialoga desde logo com dois tropos, quais
sejam, o da Idade de Ouro e o da História. Ambos, assim revividos pela linguagem épica,
permitem a Sérgio situar-se no tempo heroico do próprio mito, onde se originam as
fábulas e quando os homens falavam pela linguagem poética. Por conseguinte, sua
infância embora retroativa, permite-lhe graduar tudo o que vê com olhos de hipérbole e,
ao mesmo tempo, desmistificação.
Sérgio tinha onze anos.
Voa como a primeira pomba despertada ao encontro com o desconhecido. Quando
abre as portas de sua narrativa, sua memória bi(bli)ográfica e labiríntica, assim
“compósita” de muitas leituras, dilatar-se-á no mundo cifrado nos códigos do Ateneu. Sua
infância, até então, é um clichê romântico aos poucos ridicularizado por meio da paródia
e da sátira.
Haroldo de Campos distingue, dentre os românticos, os “extrínsecos” (Lamartine,
Vigny, Musset, Hugo etc.) e os “intrínsecos” (Novalis, Poe, Baudelaire etc.). Os
primeiros, estariam marcados pela retórica da “poesia soluço”; os segundos, uma vez
assinalados por uma “estética da ruptura”, voltam-se “à materialidade mesma de sua
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linguagem [...], àquela que se volta para o aspecto material dos signos linguísticos em si
mesmos [...]” (CAMPOS, 1977. p. 14). É curioso observar como Raul Pompéia,
explorando conscientemente os clichês soluçantes desse romantismo retórico – via
paródia –, logra rompê-los em novidade estilística. Pompéia não se limita aos
condicionantes históricos da escola romântica, em face da qual, inclusive, é anacrônico;
mas extravasa os limites sincrônicos de certos fragmentos estilísticos, perfazendo, por
assim dizer, os passos de uma historiografia estrutural da literatura por meio de
correspondências de tropos no âmbito da mítica Idade de Ouro. A idealização da infância,
por exemplo, tão logo desmentida pelos impasses com a realidade, resulta da profícua
tradição retórico-poética de temas afins com a idealização dessa heroica infância. Esses
temas se referem “[...] a relações primitivas e são por isso independentes do tempo, uns
mais, outros menos” (CURTIUS, 2013, p. 123), razão por que se apresentem em todas as
épocas.
Uma investigação das raízes “românticas” de Raul Pompéia, no âmbito
sincrônico, leva-nos à genealogia estrutural de Primaveras (1859). Nesse livro, Casimiro
de Abreu sedimenta lugares-comuns da chamada escola ultrarromântica: a lírica amorosa,
a saudade da infância e da pátria, e a melancolia em face aos desenganos da vida. Dentre
as cinco partes que compõem o livro, a primeira se dedica à idealização da infância,
materializada no célebre poema Meus Oito Anos:

Oh! que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
Que amor, que sonhos, que flores,
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras,
Debaixo dos laranjais!
Como são belos os dias
Do despontar da existência!
- Respira a alma inocência
Como perfumes a flor;
O mar é - lago sereno,
O céu - um manto azulado,
O mundo - um sonho dourado,
A vida - um hino d'amor!
Que auroras, que sol, que vida,
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Que noites de melodia
Naquela doce alegria,
Naquele ingênuo folgar!
O céu bordado d'estrelas,
A terra de aromas cheia,
As ondas beijando a areia
E a lua beijando o mar!
Oh! dias da minha infância!
Oh! meu céu de primavera!
Que doce a vida não era
Nessa risonha manhã.
Em vez das mágoas de agora,
Eu tinha nessas delícias
De minha mãe as carícias
E beijos de minha irmã!
Livre filho das montanhas,
Eu ia bem satisfeito,
De camisa aberto ao peito,
- Pés descalços, braços nus Correndo pelas campinas
À roda das cachoeiras,
Atrás das asas ligeiras
Das borboletas azuis!
Naqueles tempos ditosos
Ia colher as pitangas,
Trepava a tirar as mangas,
Brincava à beira do mar;
Rezava às Ave-Marias,
Achava o céu sempre lindo,
Adormecia sorrindo
E despertava a cantar!
Oh! Que saudades que tenho
Da aurora de minha vida (...)
A retórica saudosista de Casimiro de Abreu, nesse poema, acha-se endossada pela
epígrafe de Victor Hugo: “Oh! souvenirs! printemps! aurores!”. Essas primeiras
lembranças, primaveras e auroras que douram o “despontar da existência”, fixam-se nas
virgens retinas da meninice por meio da “memória ou dilatada ou compósita” de que
falara Giambattista Vico, segundo o qual o espanto das crianças frente ao mundo resulta
proporcionalmente da ignorância, isto é, da inocência: “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
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entre as mãos e, entretendo-se, falar-lhes como se elas fossem pessoas vivas” (VICO,
1979). Assim é com a descoberta sinestésica de um mundo gigante pela própria natureza,
que permite ao bom selvagem desfrutar da liberdade em meio a laranjais e bananeiras,
colhendo a doçura de mangas e pitangas; andando com a camisa aberta ao peito, os pés
descalços e os braços nus ao encontro do vento que lhe sopra o rosto virgem de desilusões,
das cachoeiras e do mar que cantam, das estrelas que luzem, das campinas que se erguem,
das borboletas que voam, das flores que perfumam – um mundo, em resumo, como um
“sonho dourado”... Eis como Sérgio desfaz esse “hino de amor” em poucas palavras:

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, 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 criatura à impressão rude do
primeiro ensinamento, têmpera brusca da vitalidade na influência
de um novo clima rigoroso. 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, 1981, p. 29).

Eis como, em um parágrafo, por conseguinte, Raul Pompéia dessacraliza e, ao mesmo
tempo, explica o clichê como substância maleável conforme a intenção estética:

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, 1981, p. 29).

Vê-se na carta ao leitor, escrita por Casimiro de Abreu a título de introdução: "Este livro
fez-se por si, naturalmente, sem esforço, e os cantos saíram conforme as circunstâncias e
os lugares os iam despertando [...] Assim, as minhas Primaveras não passam dum
ramalhete das flores próprias da estação, flores que o vento esfolhará amanhã, e que
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apenas valem como promessa dos frutos de outono." Sérgio, parodiando os versos de
Casimiro de Abreu, logra uma ironia ainda maior do que a de Oswald de Andrade:

Oh! que saudades que eu tenho
Da aurora de minha vida
Das horas
De minha infância
Que os anos não trazem mais
Naquele quintal de terra
Da Rua de Santo Antônio
Debaixo da bananeira
Sem nenhum laranjais.

Nas paredes do colégio, estampam-se as ilusões de uma origem fabulosa que logo
saberá perdidas. 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 verossímil o abandona nos braços do pai alegórico, que ali
reina com leis antigas na figura de Aristarco.
O aviso descortina as utopias da visão paradisíaca e, nesse aspecto romântica, que
pintam com áureas cores as reminiscências da infância revivida no clichê. Voltar-se ao
tempo com “saudades”, em parte, ameniza os desenganos do tempo hodierno; e, por
conseguinte, atualiza a velha utopia de uma edênica Idade do Ouro, que já não pertence
aos indivíduos, mas a todas as épocas da História. A crença de que o passado é melhor,
endossada pelo heroísmo fabricado pela historiografia, é, por fim, uma negação da própria
verdade circunstante sob as brumas do passado:

Assim como para a criança o mundo se mede segundo as próprias
vontades e caprichos, o mesmo ocorre com a infância do mundo.
Aquela condição de plena bem-aventurança, tal como a viram e
cantaram os poetas, representaria a projeção, sobre um plano
cósmico, da vida da infância tal como a podem ver os adultos,
isto é, uma infância idealizada pela distância: assim, era natural
que a situassem no passado. E representa, além disso, o reverso
necessário, e em certo sentido compensatório, das misérias do
presente (HOLANDA: 2000, p. 185).

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
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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 criatura à impressão rude do primeiro
ensinamento, têmpera brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso”
(POMPÉIA, 1981, p. 29)10. Essa ilusão de que o passado, sob o signo do “regime do amor
doméstico”, é melhor do que o presente, desmente-se página atrás de página, porta sobre
porta, na trajetória de Sérgio pelos labirintos do Ateneu. A paródia dessa visão romântica
da infância nada mais faz senão realçar a dura realidade debaixo da glória prometida pelo
“novo clima rigoroso”. A lição por fim aprendida por Sérgio, é uma lição de arqueologia;
sob a casca da vida, ele desenterrará as velhas raízes de sua individualidade literária; na
educação “sentimental” de sua experiência no colégio, ele procederá à educação
sentimental d’O Ateneu por meio dos fragmentos literários por ele atualizados pela sua
nostalgia da forma poética.
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 os paralelos entre o Ateneu/O Ateneu... Assim recolhido em si mesmo,
ensimesmado com seus áureos botões de lata e soldadinhos de chumbo, Sérgio se depara
muitas vezes com a própria imagem no espelho que lhe revelou, por fim, o rosto de
Narciso – não poucas vezes, em cacos, desdobrado em holografias barrocas no espelho

As citações d’O Ateneu aqui analisadas referem-se à edição estabelecida no volume II das Obras de Raul
Pompéia, organizadas por Afrânio Coutinho. No estabelecimento do texto, cotejaram-se três fontes assim
identificadas pelo organizador: A) primeira edição em livro, realizada pela Gazeta de Notícias, em 1888;
B) códice de provas da Alves & Cia., com as últimas revisões feitas por Raul Pompéia entre 1888 e 1894;
C) edição da Alves & Cia., de 1905, com as ilustrações do autor. O texto base é o B. Um particular,
observado no C, são as 355 emendas indevidas feitas por um revisor, ao que tudo indica português, com
alterações as mais graves (segundo Afrânio Coutinho, citando também o exemplo de Machado de Assis,
esse “aportuguesamento” de autores brasileiros em textos editados no estrangeiro tornar-se-ia relevante na
história da filologia e edótica brasileiras, como interferências que devem ser consideradas no âmbito da
historicidade da língua e do estilo do autor). Por conseguinte, nas citações, grifaremos os termos linguísticos
mais expressivos, a exemplo dos clichês e metáforas, salvo quando já grifados pelo próprio autor.
10
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das suas fingidas lágrimas. E o que vê é o desfile de fragmentos épicos atualizados por
sua mente literária. Eis como o Ateneu, à primeira vista, recorda-lhe uma Tróia na
iminência das guerras, com Príamo encimando as ameias de seu avoengo castelo:

Diante da arquibancada, ostentava-se uma mesa de grosso
pano verde e borlas de ouro. Lá estava o diretor, o ministro
do Império, a comissão dos prémios. Eu via e ouvia. Houve
uma alocução comovente de Aristarco, houve discursos de
alunos e mestres; houve cantos, poesias declamadas em
diversas línguas. O espetáculo comunicava-me certo prazer
respeitoso. O diretor, ao lado do ministro, de acanhado
físico, fazia-o incivilmente desaparecer na brutalidade de um
contraste escandaloso. Em grande tênue dos dias graves,
sentava-se elevado em seu orgulho como em um trono. A
bela farda negra dos alunos, de botões dourados, infundiame 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 mal feito da burguesia conservadora, recitados
em monotonia de realejo e gestos rodantes de manivela, ou
exagerados, de voz cava e caretas de tragédia fora de tempo,
eu recebia tudo convictamente, como o texto da bíblia do
dever; e as banalidades profundamente lançadas como as
sábias máximas do ensino redentor. 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, 1981, p. 36).

As imagens, por sua vez, ganham respaldo discursivo, por meio de uma retórica que
justapõe, como faces do mesmo signo, a grandiloquência do colégio e a soberania de
Aristarco:
O discurso foi o confronto chapa dos torneios medievais
com o moderno certâmen das armas da inteligência, depois,
uma preleção pedagógica, tacheada de flores de retórica a
martelo; e a apologia da vida do colégio, seguindo-se a
exaltação do Mestre em geral e a exaltação, em particular,
de Aristarco e do Ateneu. “O mestre, perorou Venâncio, é o
prolongamento do amor paterno, é o complemento da
ternura das mães, o guia zeloso dos primeiros passos, na
senda escabrosa que vai às conquistas do saber e da
moralidade. Experimentado no labutar cotidiano da sagrada
profissão, o seu auxílio ampara-nos como a Providência na
terra; escolta-nos assíduo como um anjo de guarda; a sua
lição prudente esclarece-nos a jornada inteira do futuro.
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Devemos ao pai a existência do corpo; o mestre cria-nos o
espírito (sorite de sensação), e o espírito é a força que
impele, o impulso que triunfa, o triunfo que nobilita, o
enobrecimento que glorifica, e a glória é o ideal da vida, o
louro do guerreiro, o carvalho do artista, a palma do crente!
A família é o amor no lar, o estado é a segurança civil; o
mestre, com o amor forte que ensina e corrige, prepara-nos
para a segurança íntima inapreciável da vontade. Acima de
Aristarco – Deus! Deus tão-somente; abaixo de Deus –
Aristarco (Ibidem, p. 37).

Assim considerados, o colégio e o mestre, o cenário e o protagonista, não
tardarão as decepções de Sérgio, ensejando a retomada de outra tópica retorica, qual
seja, a do mundo às avessas, que por sua vez supõe uma melancolia romântica sob a
crítica social de Raul Pompéia: “Observe-se, então, que a atitude do narrador de
ressaltar o avesso das coisas não cumpre apenas a finalidade de expor os enganos
firmados por um ambiente hipócrita. Essa atitude deixa entrever reflexões, talvez até
românticas, da corrupção exercida pela sociedade sobre o indivíduo” (JUBRAN,
1980, p. 196).
A idealização da infância, tão logo desmentida pelos impasses com a
realidade, resultou na profícua tradição retórico-poética de temas afins com a
idealização mítica de uma Idade de Ouro. “Todos esses temas se referem a relações
primitivas e são por isso independentes do tempo, uns mais, outros menos”, observa
Curtius (2013 p. 123). O Ateneu – inclusive com sua carga semântica – é o templo da
Sabedoria. Nesse aspecto, parece guardado pela deusa Natura, que intervém nas
indústrias dos homens como intermediária entre Deus e o Mundo; ela guarda a soleira
da empresa pedagógica de Aristarco, ele próprio um simulacro do velho Aevum. Por
um lado, as raízes dessa escatologia cristã nos remetem às antigas idealizações do
Paraíso; por outro, coincidem com a paródia realizada sobre os tropos que remetem à
Idade de Ouro.
O primeiro deles, sem dúvida, é o tema da Natureza, elo entre a novidade do
Ateneu e a origem – o “nicho de amor doméstico” – de Sérgio: “Força era deixar a
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, 1981, p. 32). O assíndeto –
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“rubros”, “dourados”, argentados” – lembra-nos a “pompa retórica” observada por
Curtius nos textos de Alain de Lisle, um dos que lidaram com a imagem da Natura
no século XII . “Ela é a antiquíssima mãe absoluta, é pai e mãe, aia, nutriz; tudo sabe,
tudo dá, tudo governa; ordenadora dos deuses, educadora, primogênita, vida eterna e
providência imorredoura. Essa deusa soberana não é a personificação de um conceito.
É uma das últimas experiências religiosas do mundo pagão do fim a Antiguidade”
(CURTIUS, op. cit., p. 163). Eis como o tema é observado por Sérgio Buarque de
Holanda:

É possível que a simples docilidade exterior e formal a uma
convenção antiga sirva para explicar, em seu caso, o
prestígio daqueles cenários estereotipados, válidos
indiferentemente para as terras recém-descobertas e para os
quadros do Paraíso, cuja popularidade na ascese medieval se
iria reanimar com a era do Barroco. Cenários, esses, onde a
Divina Providência se esmerara em suscitar unicamente
formas deleitáveis aos sentidos: à visão, através da verdura
perene da folhagem e dos variados matizes que ostentam as
espécies vegetais e animais; à audição, pela celeste música
das aves canoras, que povoam os bosques, ou pelo sussurro
das cristalinas fontes e dos riachos serpentinos; ao olfato,
pelo aroma que incessantemente se depreende das flores e
do arvoredo (“Omnes arbores ibi sunt odorate”, segundo se
lê na Mundus Novus); ao paladar, graças ao sabor vário e à
doçura das frutas... Além disso desconhecem-se dores,
tristezas, achaques ou pestes, num clima eternamente
primaveril, sem frio nem calor e onde, enfim, a humanidade
parece realizar o sonho eterno da Idade de Ouro, vivendo
numa perfeita comunhão de afetos e vontades
(HOLANDA, 2000).

Eis a origem mais antiga da paisagem idealizada: “A idealização poética já é
manifesta na Odisseia, onde se lê que naqueles lugares abençoados não se conhece a
neve, nem o furacão hibernal, ou as grossas trovoadas. Apenas pode falar-se na
amável viração que sopra das partes do oeste, levada com a água do mar: doce
refrigério para os homens (Od., IV, 563-568)” (HOLANDA, op. cit., p. 191). Essa
genealogia homérica não estranha ao autor d’O Ateneu. Raul Pompéia, como lembra
Araripe Júnior, estava vergada “ao peso de uma responsabilidade literária de 40
séculos levada ao cubo” (ARARIPE JÚNIOR, 1978, p. 146). E tinha consciência do
papel da cultura na obra de arte: “A erudição suprime o artista... que engano!
Esteriliza unicamente o artista de menos fôlego, cuja faculdade criadora tende a
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extenuar-se por si, mesmo sem o exercício de uma aplicação de espírito diversa da
elaboração artística” (CAPAZ, 2001, p. 136). De resto, a leitura d’O Ateneu recupera
os fragmentos de uma vasta mente literária, “que o domina como se constituísse a
única realidade da vida” (ARARIPE JÚNIOR, op. cit., p. 146.).
Essa idealização, primeiro emoldurada pelo locus amoenus dos pastores árcades,
tangidos pela flauta greco-latina em paisagens aquareladas, irrompe na empresa
nacionalista romântica, cujo indianismo buscara forjar na beleza natural de nossos índios,
os vultos de bronze dos heróis europeus desde há muito arruinados – talvez apenas José
de Alencar, não dispensando a exuberância pitoresca de nossas paisagens, soubera
envolver com seu preciosismo linguístico as matas virgens da melíflua Iracema, tão bem
desvirginadas pela crítica de Haroldo de Campos. O certo é que desde Caminha, nosso
contato com as tradições literárias teve por medianeira a própria Natureza – não
escapando tal influencia nem entre os naturalistas e realistas, que viram nos rigores de
nosso clima os temperos para nossa psicologia; também entre os modernistas, entre suas
fartas pinceladas, beirando a sinuosidade barroca de suas linhas, nem mesmo eles se
furtaram ao fetiche exótico de nossa paisagem. Não seria estranho, portanto, dizer que a
tópica da Natura como livro fez-se em poucos lugares tão presente quanto no cenário
artístico brasileiro, verde e amarelo pela própria natureza:

Mas, não era só a existência insípida do dia-a-dia sem novidades.
Não eram apenas os esforços da imaginação, criando cenas e
supondo tudo que existia fora das altíssimas paredes, caiadas de
tédio, um paraíso magnífico. Era a decepção, sobretudo, de quem
figurava o colégio uma segunda casa paterna. Era a decepção de
quem vira com deslumbramento as salas e, depois, as via com
enfado, sempre as mesmas. Era a decepção do entusiasmo
desfeito, que o herói do Ateneu explica, recapitulando os
primeiros contatos com o estabelecimento, à hora funesta da
matrícula. (ELOY PONTES, op. cit., p. 22)

A retomada paródica, tanto dessa Idade de Ouro, quanto da paisagem que a
emoldura, por sua vez, opera um jogo de antítese entre o clichê romântico e a imediata
ironia que o descontrói: “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, 1981, p. 29). Nesse aspecto, as sensações melancólicas
resultam, primeiro, na nostalgia dessa origem edênica e, por conseguinte, do
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pessimismo (LOPES E SILVA, 2008, p. 137)11 consequente da descoberta de que
tudo no mundo é transitório e falso, e, ao mesmo tempo, o mesmo:
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, 1981, p. 29).

É o que lemos na poética sapiencial do Eclesiastes, este livro por excelência
barroco: nihil novi sub sole. Não só esse, mas vários outros lugares-comuns do
barroco, via texto bíblico, desenham a anatomia melancólica do Ateneu: a paisagem
edênica, como visto, assim como a efemeridade do tempo e, por fim, a vaidade
condensada poeticamente nesta metonímia dos vaidosos, que é Aristarco. Essa
compreensão permeia não apenas O Ateneu, como toda a obra de Raul Pompéia. É
visível, por exemplo, no conto Cavaleiros Andantes: “A história é a mesma, desde a
conquista de Roma, [...] até às loucuras cavalheirescas dos cruzados, [...] até às
revoluções modernas dos igualitários” (POMPÉIA, 1981, p. 204-213)12.
Vejamos alguns fragmentos do texto Alma Morta, inicialmente publicado na
imprensa e depois corrigido e rebatizado como Carta para o Futuro:

Eu vi o mundo. Circo enorme onde os homens combatem
em nome do Ventre.
Porfia-se para ver quem vai mais gordo para o túmulo.
Os romanos batiam-se nus; os gladiadores que eu vi, para a
luta fardavam-se de hipocrisia. Não trajam de aço como os
cavaleiros medievais do torneio; em vez da máscara de ferro
dos elmos, eles cobrem o rosto com a viseira impenetrável
da astúcia e da mentira.
11

O autor, com muita propriedade, perfaz a presença de Schopenhauer na obra de Raul Pompéia. Emil
Capaz (op. cit., p. 72) reitera essa influência, acrescida das leituras de Leopardi.
12
No Retrato do Artista Quando Jovem, há vários exemplos do tratamento retórico da História, igualmente
ambientado no espaço das descobertas livrescas, que é o colégio. É o caso de uma aula dada por Stephen
Dedalus. A experiência jesuítica de James Joyce, por sua vez, é peculiar na apropriação dos recursos
pedagógicos do exemplo e da repetição, que aliados à reciclagem da tradição teológica e litúrgica,
conferem ao seu texto uma irônica “beatitude”, isto é, uma aproximação entre o herói e o poeta,
igualmente presente em Raul Pompéia. Na obra de ambos, coexistem múltiplas influências do
pensamento estético que contribuem para o comum aspecto de metalinguagem da arte. Cf. a epígrafe de
Ovídio, este como origem do tropo da Idade de Ouro. Também em Sérgio Buarque de Holanda, op. cit.,
as “coisas desconhecidas”, paisagem fantástica etc.
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[...]
Originários da terra, feitos do lodo, segundo o Gênese, não
desmentimos a origem. Torne à lama o que da lama veio.
[...]
Acolhe-nos a mãe terra em sua hospitalidade mercenária de
albergue, para exigir depois o pagamento em carne, como o
usurário de Veneza.
[...]
E os lutadores da vida, entretanto almejam ansiosos a
saciedade, como emancipação suprema.
[...]
O anfiteatro do mundo tem isto de miserável – combate-se
sem saber porque, mas a todo transe. Inocência de bestasferas. A parva humanidade se dilacera como uma horda de
loucos, apunhalando-se nas trevas.
Rouba o mercador ao que compra; o magistrado vende a
justiça; o advogado mente; o médico, à sombra da lei,
ignorante e audaz, mata; a confiança vira traição; venerar
faz-se sinônimo de conspurcar; o soberano tiraniza; o
conquistador conquista; a mulher põe preço à própria honra;
o pai à própria filha...
Desgraçados! Eles querem pão... querem a vida... Pois bem,
quando houverdes perpetrado toda a sorte de infâmias,
mercadejado com todas as coisas santas; abusado da
humildade, da ignorância, da fraqueza; quando houverdes, à
farta, fingido, roubado, vitimado, rebaixado a vós mesmos e
aos outros; quando tudo estiver explorado, fraude, abuso,
suborno, homicídio, prostituição, estupro, toda a sorte de
vilezas e depravações, todo gênero de misérias, desde a falsa
fé, até ao incesto; quando houverdes em vosso proveito,
destruído todos os altares, no templo austero da justiça, ou
nos risonhos santuários do amor, poluído com as vossas
mãos de iconoclasta moral todas as canduras, cuspido ao
rosto do ancião, massacrado o infante, maculado a virgem;
quando houverdes percorrido para baixo toda a escala dos
recursos torpes e das satisfações vis; quando houverdes,
finalmente, triunfado;
Então, de surpresa, o guante frio e potente da morte vos
tomará pela garganta... Todas as lutas, como se não
houvessem nunca existido, estarão nesse dia perdidas na
obscura niilidade das recordações. Dentro de vós, levantarse-á a memória dos vossos feitos, condensada em negro
fantasma ameaçador. Todas as vitoriosas infâmias, que vos
alcançaram o gozo e a abundância, insurgidas contra vós,
serão elementos de uma tortura profunda, infinita... Então,
sobre o peito ofegante, arfando em tempestuosa agonia, há
de tombar um peso formidável. E o guante frio, dessa tenaz
de ferro, fechar-se-á trincado.
[...]
E a arena do mundo está cheia de campeões; e a vida é a
peleja perpetuamente travada (CAPAZ, op. cit., p. 77-79).
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Sérgio é irônico porque, ao mesmo tempo em que lembra a vida, parece
desmenti-la. O tratamento da escatologia cristã, naturalmente, não recupera o discurso
religioso tampouco metafisico como na época barroca, em respeito às convicções
laicas e políticas de Raul Pompéia no contexto determinista, evolucionista e
positivista do século XIX13. O discurso original, portanto, é subvertido na paródia,
resultando em uma reciclagem irônica e poética. É o que ocorre, por exemplo, com o
tema bíblico, resumindo a Providência Divina na “concórdia promíscua das caixas de
pau” etc.
No entanto, certa ideia metafisica ecoa no entendimento de Pompéia sobre a
mesmice da História. Lembremos o entendimento cíclico do tempo, na concepção de
Giambattista Vico na Ciência Nova, cuja concepção metafisica compreendia a
história em três épocas distintas – a divina, a heroica e a humana. Na primeira delas,
a sabedoria humana era poética, porque os homens eram “néscios, insensatos,
horríveis bestas”, cuja ausência de reflexão cedia às agudezas da fantasia; viam nos
fenômenos da natureza a representação paterna e o temor a Deus:

Desse modo, os primeiros homens das nações gentílicas, quais
infantes (fanciulli) do nascente gênero humano [...], criavam, a
partir de sua ideia, as coisas, mas num modo infinitamente
diverso daquele de Deus. Pois Deus, em seu puríssimo
entendimento, conhece, e, conhecendo-as, cria as coisas. Já as
crianças, em sua robusta ignorância, o fazem por decorrência de
uma corpulentíssima fantasia. E o fazem com uma maravilhosa
sublimidade, tamanha e tão considerável que perturbava, em
excesso, a esses mesmos que, fingindo, as forjavam para si, pelo
que foram chamados “poetas”, que, no grego, é o mesmo que
“criadores” (VICO, 1979, p. 76).

Com efeito, o tom épico que abre o livro dialoga ininterruptamente – seja em
termos imagéticos, seja em termos rítmicos, e sobretudo pelo instrumento da do clichê e
da paródia – com a tragédia que o encerra. Aristarco, que por metonímia representava a
grandiloquência do Ateneu, inicialmente encarna o mito de uma origem heroica, logo
desmistificado em sua moralidade capitalista, que ardem em chamas com todo o colégio,
na engrenagem de sua indústria pedagógica. Essa referência homérica opera, assim, uma

13

Exemplo do espírito anticlerical comum aos jovens intelectuais do Segundo Reinado, é a sátira realizada
por Raul Pompéia, representando a via crucis do católico e escravocrata Diário de Campinas na forma de
um burro crucificado entre dois porcos, ao pé dos quais a divisa bíblica – consummatum est. Cf. CAPAZ,
2001, p. 41; PONTES, 1935, p. 81-87.
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revisão metalinguística da história humana e literária, sob o signo da ruína e decadência
que marcaram o século XIX.

*

Sucessão de imagens caleidoscópicas, como se um filme que recapitulasse cenas
da paisagem heroica. Aqui, vemo-lo adentrar os corredores do Ateneu, maravilhado pela
grandeza hiperbólica, como se as impressões do colégio se lhe agarrassem aos olhos como
verdadeiras prosopopeias da vista:

O arvoredo do imenso jardim, entretecido a cores por mil
bandeiras, brilhava ao sol vivo com o esplendor de estranha
alegria; os vistosos panos, em meio da ramagem fingiam
flores colossais, numa caricatura extravagante de primavera;
os galhos frutificavam em lanternas venezianas, pomos de
papel enormes, de uma uberdade carnavalesca. Eu ia
carregado, no impulso da multidão. Meu pai prendia-me
solidamente o pulso, que me não extraviasse (POMPÉIA,
1981, p. 39).

Sérgio tinha onze anos. Voa como a primeira pomba despertada...
Assim como nos versos de Augusto dos Anjos, ecoa entre as paredes do
Ateneu a tétrica desilusão de que cedo virá o triste outono, os dias votarão a ser
tristonhos, e a primavera serão hipócritas saudades... O azul da infância, agora
embaçado, deita sobre a face louçã de Sérgio as nódoas da melancolia, quebrada a
auréola dourada de um anjo caído... Visão do paraíso, outrora luzente, cujas retinas,
impregnadas se signos edênicos, mostram-nos uma Idade de Ouro não menos
traumática do que na Antiguidade. Sérgio, como um Telêmaco que lança fora os
brinquedos, vê cortados os cachos da inocência; despojado da própria infância, troca
os soldados de chumbo pelas armas de varões assinalados, e lança-se ao mundo, este
palco da vida, onde o perigoso ofício de viver não é senão uma eterna guerra. E
Sérgio, assinalado pela “luta”, canta as armas de antigos varões convalescentes de
antigas guerras; heróis que lhe fascinam a imaginação de criança que largara os
soldados de chumbo ao encontro do mundo, ainda que seja o mundo de guerras
literárias. Sua fantasia, lembrando Vico e Baudelaire, convalesce da própria
imaginação exausta de tanta cultura:
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Ora, a convalescença é como uma volta à infância. O
convalescente goza, no mais alto grau, como a criança, da
faculdade de se interessar intensamente pelas coisas, mesmo por
aquelas que aparentemente se mostram as mais triviais.
Retornemos, se possível, através de um esforço retrospectivo da
imaginação, às mais jovens, às mais matinais de nossas
impressões, e constataremos que elas possuem um singular
parentesco com as impressões tão vivamente coloridas que
recebemos ulteriormente, depois de uma doença, desde que esta
tenha deixado puras e intactas nossas faculdades espirituais. A
criança vê tudo como novidade; ela sempre está inebriada. Nada
se parece tanto com o que chamamos inspiração quanto a alegria
com que a criança absorve a forma e a cor. Ousaria ir mais longe:
afirmo que a inspiração tem alguma relação com a congestão, e
que todo pensamento sublime é acompanhado de um
estremecimento nervoso, mais ou menos intenso, que repercute
até no cerebelo. O homem de gênio tem nervos sólidos; na
criança, eles são fracos. Naquele, a razão ganhou um lugar
considerável; nesta, a sensibilidade ocupa quase todo o seu ser.
Mas o gênio é somente a infância redescoberta sem limites; a
infância agora dotada, para expressar-se, de órgãos viris e do
espirito analítico que lhe permitem ordenar a soma de materiais
involuntariamente acumulada. É à curiosidade profunda e alegre
que se deve atribuir o olhar fixo e animalmente estático das
crianças diante do novo, seja o que for, rosto ou paisagem, luz,
brilhos, cores, tecidos cintilantes, fascínio da beleza realçada
pelo traje. Um de meus amigos dizia-me um dia que, ainda
pequeno, via seu pai lavando-se e que então contemplava – com
uma perplexidade mesclada de deleite – os músculos dos braços,
as gradações das cores da pele matizada de rosa e amarelo, e a
rede azulada das veias. O quadro da vida exterior já o impregnava
de respeito e se apoderava de seu cérebro. A forma já o obcecava
e possuía. A predestinação mostrava precocemente a ponta do
nariz. A danação estava consumada. É preciso dizer que essa
criança hoje é um pintor célebre? (BAUDELAIRE, 1997, p. 1819).

Sérgio é esse pintor; com efeito, suas habilidades pictóricas revelam o talento
artístico de seu criador. No boletim de Raul Pompéia, quando aluno do Colégio
Abílio, acha-se uma anotação do punho do próprio diretor: “É um menino de grandes
esperanças” (PONTES, 1935, p. 19). Nesse anúncio da “danação”, com viés
dickensiano, é possível compreendermos os resquícios de Raul Pompéia em Sérgio.
A liberdade da infância lhe permite brincar com o quebra-cabeça da vida e recompôla 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
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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
encontro de Sérgio com o mundo, talvez sintoma do excesso de cuidados do amor
doméstico, levou nosso pequeno herói a experimentá-lo com a mesma sensação de
John Ruskin:

Les enfents devraient avoir, comme les soldats, des moments
où ils ne seraient pas de service, et, l’habitude de
l’obéissance une fois donnée, l’enfant devrait, très jeune,
être livré à lui-même, à certaines heures, abandonné à ses
caprices, obligé de se débattre contre lui-même et de se
vaincre. L’autorité qui a incessamment veillé sur mes jeunes
années m’a longtemps rendu incapable; et lorsque, enfin, je
me suis trouvé lancé dans le monde, je ne pu faire autre chose
que me laisser emporter par ses tourbillons. (RUSKIN, 1911,
p. 42)14

Nas palavras do mentor de Oscar Wilde, vemos a mesma incompatibilidade
artística observada por este em relação à vida, muito mais fabulosa durante a infância.
Sérgio, amadurecido “artificiosamente”, encena o drama de viver 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 todos os gêneros
literários dialogam na arquitextura 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 disfarce de uma ingenuidade artificiosa, de criança...

14

“As crianças, como os soldados, deveriam ter momentos livres, e, uma vez dada a permissão, a criança
deveria, ainda muito jovem, ser entregue a si mesmo, por alguns momentos, abandonada aos próprios
caprichos, obrigada a debater-se consigo mesma, e a vencer. A autoridade que incessantemente me
vigiou os jovens anos fez-me por muito tempo incapaz; e quando, enfim, eu me vi lançado ao mundo, eu
não pude fazer outra coisa senão me entregar aos seus turbilhões”.
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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...
Sérgio perde a inocência da sua infância quando se lembra das infâncias
célebres; ele muito lembra e pouco esquece; e nisso é vaidoso, como adverte Matias
Aires:

A mais pura alegria é aquela que gozamos no tempo da
inocência: estado venturoso em que nada distinguimos por
discurso, mas por instinto; e em que nada considera a razão,
e sim a natureza. [...] A entrada da vida é inocente, por isso
então é pura a alegria; a continuação da mesma vida é
vaidosa, por isso a alegria então é imperfeita. Nos primeiros
anos vemos as cousas como elas são, depois vemo-las como
os homens querem que elas sejam; em um tempo a alegria
só depende de nós: depois também depende dos outros;
naquele a alegria vem de uma natureza ignorante e sem
vaidade; depois procede de uma já instruída e por
conseqüência vaidosa. Que cousa é a ciência humana, senão
uma humana vaidade? Quem nos dera que assim como há
arte para saber, a houvesse também para ignorar; e que assim
como há estudo, que nos ensina a lembrar, o houvesse
também que nos ensinasse a esquecer (AIRES, 1953, p.
97-98).

A fábula foi um problema na prosa de ficção do século XIX.
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
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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, p. 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, p. 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,
cifram-se as impressões do instante no signo de um tempo perdido que Sérgio busca
revisitar...
Assim como Ruskin, também Marcel Proust reconstrói o tempo perdido de
sua juventude na criação literária. É o mesmo ritual de passagem ao fim do qual
Sérgio, banhado em melancolia, sabe-se um anjo caído cuja memória “[...] 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, p. 07)15.
Também Sérgio, segundo a leitura de Xavier Placer, constrói seu mundo sobre
as “evanescentes impressões da infância” (PLACER, 1962, p. 23). 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
15

“[...] é, como descrito em seu livro, a de um homem que amou bastante o mundo mágico da sua
infância; que cedo experimentou a vontade de fixar esse mundo e a beleza de certos instantes; que,
sentindo-se frágil, guardou por longo tempo a esperança de não sair do paraíso familiar, de não ter de
lutar contra os homens...”.
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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”. 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 com a origem poética romance.
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 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
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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 revestese 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, 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”16, nos termos que Vico
(1979, p. 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 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

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.
16
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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 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 Kaulbach17 sob o signo de uma infância que se modela
propositadamente na alegoria dos heróis: que se modela sob o signo da ficção.

*
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

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 à 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. Essa ironia pode ser observada, por exemplo, na pintura satírica “Die Bekämpfung des
Zopfes”.
17
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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
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 servelhe 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
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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 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, 1981, p. 07).

No entanto chora o modelo a seu modo. Vemos aqui, no viés da voz em
primeira pessoa, o decalque do modelo lírico18 que, em termos retóricos, exagera para
comover leituras.
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

18

Segundo Jakobson, a poesia lírica está “orientada para a primeira pessoa” (JAKOBSON, 2010, p. 165).
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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 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
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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, 1981,
p. 07).
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 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
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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 transparecenos 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 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
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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 os 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 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., p. 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
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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”19. 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 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, p. 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
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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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, p. 12).
Fosse apenas um garoto infeliz, lembrar-nos-ia Tom Jones, Oliver Twist,
David Coperfield, e mesmo o Doidinho que tanto parece refleti-lo20... 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 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

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.
20
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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 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
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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 nolos 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 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.
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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. 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 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.
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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 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.
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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:
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 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).
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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, 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
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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 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
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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 altos-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 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
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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.
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
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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, outros21... Araripe Júnior, o primeiro
leitor d’O Ateneu, delineia o desenho de Raul Pompéia, segundo ele preocupado numa
reflexão estética que, veremos 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
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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, p. 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 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
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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 ruílo, 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 comunica
diretamente com as fontes épicas do gênero romanesco e, por outro, atualiza assim a
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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 forjase 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 também suas flores do mal aos pés dos antigos monumentos,
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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
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indivíduo e sim de toda uma 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.
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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 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
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a vida, ao intrometer-se na atmosfera mítica, nos oferece e que por tal razão aproxima
de nós os próprios sentimentos fingidos de Sérgio.
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.
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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 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: distanciavame 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, p. 155).
Jaeger (1995, p. 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.
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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 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.

*
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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 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? –
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“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 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
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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” (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
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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 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.

*
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MORFOLOGIA DE EROS
Os mortais, fero amor, a quanto obrigas?
ENEIDA, IV, V. 412.
Amor é fogo que arde sem se vê, é ferida que dói e não se sente.
CAMÕES.
Alter mari ortus, ferox, varius, fluctuans, inanis Juvenum mare referens.
LUCIANO DE SAMÓSATA
Amor: humor.
OSWALD DE ANDRADE

Sérgio transita sobre todos os verbos do amor.
E chegamos mais perto do seu coração selvagem, quanto mais perto das suas
artes de amar.
Dentre as muitas melancolias estudadas por Robert Burton em sua
enciclopédia barroca, relevam-se as causadas pelo fogo do amor, que tanto perde
quanto salva, ardendo quanto mais se vê, doendo quanto mais fundo abre as feridas,
engendrando loucuras que fogem às artes e ao engenho dos mais agudos e prudentes...
Ele escreveu, mesmo, um volume todo dedicado ao tema; e para justificar-se desses
trabalhos sobre o amor, empenhou-se em um prefácio onde expõe tanto a censura
quanto o deleite que o assunto causa aos homens. Primeiro, resguarda-se dos
hipócritas severos, segundo os quais falar de sintomas amorosos é “demasiado
fantástico, cabível apenas a um poeta desbragado, a um jovem galã emotivo e doente
de amor, a um cortesão efeminado, ou a um ocioso qualquer”, chegando o simples
nome do amor a ser “odioso aos ouvidos castos” (BURTON, 2013, v. IV: p. 11). E,
por conseguinte, vale-se do exemplo de todos quanto amaram, e sobre isso
escreveram, na construção de uma retórica amorosa tão enfeitada por citações e, ao
mesmo tempo, tão higienizada nas referências, como o próprio objeto amoroso
quando se adorna, banha e perfuma para o idílio... Esse objeto, sem dúvida, é a
palavra; vertida como leite e mel na aridez do deserto, porque o amor – segundo ele
– é, por si mesmo, deleitoso, melífluo, sensual.
A erudição de Sérgio não descuida do tema; e assim como o mestre inglês,
vasculha com sensualidade os fragmentos do discurso amoroso da literatura, em busca
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do obscuro objeto do desejo nas reentrâncias do verbo intransitivo. E Sérgio no-lo
demonstra nos fragmentos de seu discurso amoroso. Nas páginas d’O Ateneu,
mostram-se, com não menos voluptuosidade do que erudição, os ecos do selvagem
coração deste Narciso. 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.
Por um lado literária, as relações de Sérgio com a alteridade passam também
pelo viés retórico, remoçando, inclusive, advertências morais do barroco sobre as
relações humanas, a exemplo das predicadas por Gracián.
Eis como Leitão Ferreira trata da amizade, citando Sêneca: “Nenhuma cousa
[...] retrahe mais os animos bem nascidos, & que podem declinar para o mal, que o
trato, & conversaçaõ com os bõs. E isso porque? Porque a conversaçaõ sempre tira a
publico algũa operaçaõ semelhante à natureza dos que conversaõ, & familiarmente se
trataõ: ella eh a que descobre a sympathia dos genios; ella, a que apura a consonancia,
ou dissonancia das índoles”.

*
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,
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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 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!
Minerva recorda o tema das metamorfoses, que envolve o Ateneu. Sanches,
por sua vileza, termina qual Aracne.
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.
100

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 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
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do regato a sensualidade biológica da Natureza? Temos perseguido as saudades de
Sérgio pelos labirintos do Ateneu, escavando-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.
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
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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, 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:
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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,
p. 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 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
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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 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!
Ainda quanto às raízes retóricas da amizade, lembradas por Leitão Ferreira
como ímã, em confronto com os atritos sociais no ambiente do internato, lembremos
o que sob esse tema expusera Mário de Andrade:

Essa insensibilidade ante a adolescência provinha, aliás, de
uma infelicidade maior: a inexistência do sentimento da
amizade. Parece hoje verdade assentada que Raul Pompéia
não teve nenhum amigo íntimo, que lhe frequentasse a casa
e a lama nua. Só teve “amigos de rua” diz Eloy Pontes.
Rodrigo Otavio que morou paredes meias com ele, conta que
tinham ambos, de sacada a sacada, conversas longas, que
iam noite adiante até muito tarde. Às vezes quando Pompéia,
por alguma ocupação noturna, se via obrigado a faltar a esses
encontros, deixava um bilhetinho de aviso ao amigo de
conversa fiada. E viveram tempos nesse lero-lero sem que
jamais Pompéia abrisse ao companheiro as portas de casa. E
muito menos a do coração.
Assim guardado, assim escondido em si mesmo, é possível
que ele arrastasse consigo algum segredo mau, uma tara,
uma desgraça íntima que jamais teve forças pra aceitar
lealmente e converter a elemento de luta e de realização
pessoal. E por isso jamais poude conquistar para seu
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completamento e aperfeiçoamento, a sublime graça de um
amigo íntimo. E o reflexo dessa falha está no Ateneu, na
maneira insensível com que ele trata as relações entre
adolescentes. Não há dois que se entreguem a um sentimento
puro de amizade. As próprias camaradagens, sempre
rápidas, sempre efêmeras no livro, são determinadas por
ambições quase sempre aviltantes. E se acaso surgem as
formas da amizade, Pompéia não tem força pra descrevê-las
com perfeição, reforçando-as de carinhos dúbios e análises
comprometedoras, como no caso do Bento Alves e
especialmente do Egbert. A descrição da amizade entre este
e Sérgio, literariamente muito bela, chega a ser espantosa de
fraqueza moral e incompreensão. É incontestável que Raul
Pompéia quis aí descrever um sentimento puro de amizade.
O livro já ia pelas três-quartas partes e talvez preocupado
realistamente com só ter escrito até então relações
imperfeitas, o artista quisesse cantar, se esforçasse por cantar
o sentimento verdadeiro da amizade. A maneira porque o faz
é talvez o momento psicológico mais curioso de observar no
escritor. Ressumbra a confusão dos sentimentos esse
capitulo. Sérgio atira-se a uma verdadeira exaltação, cheia
de sentimentos, de idéias, de carícias refinadas, em que as
transferências sentimentais são sensíveis, desde os sonhos,
os desejos de sacrifício, os objetos em comum, os passeios
solitários, até os grandes silêncios cismarentos, um com a
cabeça nos joelhos do outro, até o romance preferido para a
leitura em comum, Paulo e Virgínia, até a dialogação dos
trágicos franceses em que, se um dos parceiros era Chimène,
Elmira ou Ester, os dois amigos precisavam tirar a sorte,
ambos desejando “a parte mais enérgica do recitativo”.
Tirada a sorte, porém, o sorteado se acomodava facil,
“enfiava sem cerimonias a saia de qualquer dama e ia
perfeita a toilette do sentimento”. E essa amizade que Raul
Pompéia se esforçou por fazer nobre e sem segundas
intenções, se acaba em pouco tempo e por uma causa muito
concludente. Sérgio, estimulado pelo amigo, consegue com
este o maior prêmio do Ateneu, o convite pra jantar na casa
do diretor. Surge Ema e... “não sei mais nada do que se
passou na tarde”. De volta ao colégio “olhava agora para
Egbert como para uma recordação e para o dia de ontem. Daí
começou a esfriar o entusiasmo da nossa fraternidade”22.

Mário sublinha a presença textual de Paul et Virginie, lido por Sérgio e Egbert.
E não entende por que, no Ateneu, não haja a mesma idealização... Um lançar de
olhos para além da vida de Raul Pompéia, vemos a genealogia fraterna de Sérgio
corresponder-se com obras afins, no mesmo contexto literário, com o mesmo
ambiente dos romances de formação, em que as amizades não são assim tão perfeitas
e ingênuas como queira Mário de Andrade: O Retrato do Artista (1916), de Joyce; O
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ANDRADE, 1972, p. 177-178.
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Jovem Törless (1906), de Musil; ou mesmo o Coração (1886), de De Amicis, citado
no livro.

*

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. O mergulho
nas fontes literárias não dispensa o mergulho na piscina, verossímil “naquela água
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gorda, salobra da transpiração das turmas precedentes” (POMPÉIA, op. cit.: 48) – eis
a impressão 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.
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
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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).
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
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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, 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,
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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 Mefistófeles23... 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 autopropaganda 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 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
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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.

*
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
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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 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 fazemse 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
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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!
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,
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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 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 fizeramno como heróis em face do maravilhoso desconhecido.
Recordemos, a esse propósito, a ironia de Oscar Wilde24 no panorama das
influências decadentistas sobre Raul Pompéia. Esse trauma, muitos críticos tem-no
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
24
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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 MiguelPereira, 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.
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

(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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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 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
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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, sorriume; 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 mineiro25, calmo, mãos atadas como Cristo, barba 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!

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.
25
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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. Vemos, aqui, uma
paródia do discurso histórico, que Sérgio sintetiza com a mesma solenidade retórica
que entendia a Histórica como sucessão de grandes homens e datas célebres,
merecedores de encomiástico, laudatório, panegirico.
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,
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enuncia-lhe o submundo da linguagem, o 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
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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,
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
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do internato – que não foge à crítica historicista26, 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 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: “Lembramonos, 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
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Essa perspectiva é a de boa parte dos críticos d‟O Ateneu, a exemplo do referido texto de Alfredo Bosi.
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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 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
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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 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
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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, p. 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 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.
Outra vez, um dos principais é a retórica, uma das bases da educação brasileira
no Segundo Reinado.
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
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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 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 d’Os Lusíadas, mandada imprimir em Bruxelas
pelo Dr. Abílio César Borges, no ano de 1879, para uso nos educandários brasileiros
(a exemplo do 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:
Guiou-me ao canto nono, como a uma rua suspeita. Eu gozava
criminosamente o sobressalto dos inesperados. Mentor levou-me
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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 impudente27. 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; grifos nossos).

Sanches é uma paródia de Mentor, que recupera o texto de Homero, mas
também Fenélon, enquanto subversão da benigna Minerva e da tradição literária da
retórica como ensinamento. Mais do que um sintoma das relações sociais do internato
e, nesse aspecto, uma personagem verossímil, Sanches não apenas revela as
interdições do Ateneu, como também dialoga com a tradição retórica do mundo às
avessas. Ele não é a Fênix que educa Aquiles. Lembra mais um sofista que leva o
conhecimento nos bolsos.
“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-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
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Esse “requebro impudente” lembra as orientações retóricas acerca da elocução, ou seja, a disposição
corporal do orador quando pronuncia seus discursos. O corpo de Sanches, talvez para maior efeito de
convencimento ante Sérgio, rasteja como um réptil nos meandros da lascívia. Por outro lado, vemos nesse
trecho muitos aspectos da tradição retórica, a exemplo do preceito de não tratar com modéstia os temas
naturalmente nobres.
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analítica do poema, não revelava mais do que a “lembrança de um requebro
impudente”.
Por outro lado, vemos que 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, petitsmaîtres 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 como matéria de estilo, confundindo-a com a arte na sua significação
mais abstrata” (ARARIPE JÚNIOR, op. cit., p. 167). Subverte, assim, a intimidação
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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. Ei-lo frente ao pecado:

Só a voz, o simples som covarde da voz, rastejante, colante,
como se fosse cada sílaba uma lesma, horripilou-me, feito o
contacto de um suplício imundo. Fingi não ter ouvido; mas
houve intimamente a explosão de todo o meu asco por
semelhante indivíduo, e muito calmo desviando apenas a
vista, pretextei a falta de um lenço, que me endefluxara a
friagem e... fui buscá-lo” (POMPÉIA, 1981, p. 89).

É curioso observarmos que as paráfrases literárias de Sérgio ensejam,
paralelamente, considerações sobre os usos do vernáculo já dantes navegadas por
antigos críticos. Isso demonstra, ao longo de todo o livro, um debruçar-se
metalinguístico assaz valioso aos escritores barrocos, os quais se valiam, amiúde, dos
exemplos canônicos em seus comentários gramaticais, sobretudo no âmbito dos
tratados retóricos. As depravações verbais de Sanches, assim tomadas, lembram-nos
algumas passagens do Antídoto da Língua Portuguesa (1710), onde António de Mello
da Fonseca28 disserta sobre a escolha de termos “chulos” ou “nobres”, partindo dos
pressupostos, primeiro, da riqueza de nosso idioma e, em seguida, da necessidade de
fazer-se melhor compreender:

[...] que ainda que regularmente devamos reputar por
melhores as palavras mais polidas e mais agradaveis aos
ouvidos, do que as mais grosseiras e esperas: isso só se deve
entender, quando essas mais grosseiras são menos
explicativas, e tambem quando dizemos tanto com humas
como com outras [...] Mas o contrario se deve ter por certo,
quando alguma palavra das que parecem mais toscas, tem
maior graça, ou energia, ou ensaie, para explicar mais viva e
propriamente o que queremos dizer; porque neste caso esta
fará melhor e mais pontuamente o officio da Lingua, que he
declarar os nossos pensamentos. [...] As cousas deshonestas,
ou sordidas, confesso, que nunca se devem dizer por
palavras proprias, nem mais por outras, senaõ em caso de
necessidade; e nesse caso quanto mais modestas forem as
que escolhermos, tanto melhor faremos [...] (FONSECA,
1710, p. 11-12).

28

Pseudônimo de José de Macedo (1667-1717).
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E, assim, conclui “[...] que naõ pode haver palavra taõ barbara, nem taõ
ingrata, que não seja melhor do que a falta della, quando naõ temos outra, com que
possamos dizer bem o que ella significa” – defendendo, logo em seguida, o uso dos
neologismos, tão caros ao barroco – “[...] e porque sempre he licita, se he necessaria,
ou util, e he muito mais amavel, que a falta de palavras, a introducçaõ dellas, e porque
he taõ urgente a necessidade, que muitas vezes temos de as introduzir, que contra ella
nem pode haver ley justa, nem, que naõ seja muito menos forçosa” (Idem, p. 13).
As coincidências já observadas entre a poética e a retórica repetem-se na
maioria dos antigos tratados de linguagem. É o caso de Manuel Severim de Faria,
segundo o qual as páginas de Camões, banhadas por uma resplandecente “variedade
nervosa” de figuras retóricas, compõem-se de “belas descrições” e abundância de
temas: “De Deidades, de Cocilios, de navegaciones, de tormentas, de batallas, de
bosques, de jardines, de Islas, de fabricas, de provincias, de Heroes, de damas, de
esferas, de costumbres, de valentias, y de amores, de triunfos, de estados, de
desposorios, de combites, de sciencias, de artes, de virtudes, de vicios de premios, de
castigos, y finalmente de todo” – conclui Severim de Faria, sublinhando a variação
dinâmica desses elementos – “y todo fuera del fastidio, con que muchos suelen hacer
muchas descripciones, despendiendo un canto entero en una hambre, o en una gloria,
o en un infierno” (apude FONSECA, 1710, p. 365). Em Raul Pompéia, tanto a verve
fecunda, quanto o princípio da variação temáticas, são observáveis. Inclusive quando
trada das incursões pelos cantos d’Os Lusíadas, guiado por Sanches.
Sanches teima em seus propósitos escusos, impelido por confissões secretas;
vendo o pequeno absorto ante o universo que são as palavras, tenta outra vez desviarlhe 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, 1981, p. 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.
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DOIS RETRATOS DE HAMLET

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
Il se promène, pas plus, lisant au livre de lui-même.
MALLARMÉ
Et ignotas animum dimittit in artes.
OVÍDIO, Metamorfoses, VIII, 18.
Palavras, palavras, palavras!
HAMLET
O príncipe é o paradigma do melancólico.
WALTER BENJAMIN
Rir?! Mas o riso tem a cruel vantagem de acentuar, sob a pele, a caveira...
RAUL POMPÉIA, Canções sem Metro.

A mente literária que forma, por assim dizer, a composição da psicologia de
Sérgio, na verdade se desdobra em uma psicologia da composição que nos permite
recompor muitos aspectos da arqueologia textual desta “crônica de saudades” por meio
do seu jovem herói. A pessoa de Sérgio, na verdade, desdobra-se nas máscaras da sua
persona; e a formação que vemos desenvolver-se, na materialidade do pensamento
estético, pressupõe a polifonia de um concerto barroco sob o signo da ruína de velhos
modelos retóricos. No sentido da composição literária do seu caráter, Sérgio evoca todos
os caracteres de outras personagens, razão pela qual a sua personalidade se fragmenta em
um mosaico de experiências literárias, por sua vez atualizadas, ainda que as datas sejam
as mesmas beirando a estrada da vida e as próprias saudades não passem – por isso mesmo
– de um exercício de hipocrisia... Esta formação que se desenvolve nos corredores do
Ateneu, portanto, corresponde a uma revisão da própria literatura, que se encontra com as
suas origens sob todas as angústias da influência. A grande luta será a modelagem do
talento individual sobre a tradição. Que nostalgia da forma! Em todos esses aspectos,
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Sérgio dialoga com o Stephen Dedalus do Retrato do Artista Quando Jovem (1916). Na
realidade da experiência, ambos lutam por realizar a não menos barroca utopia de uma
nova forma. E, assim, nas páginas do romance de formação onde amadurecem,
engendram – com agudeza, engenho e arte – a formação do próprio romance no palco da
modernidade.
As páginas d’O Ateneu (1888) e as do Retrato do Artista Quando Jovem (1916) –
embora a relativa diacronia que as separa – encontram-se na mesma genealogia literária
chamada, por alguns, simbolista, e por outros, impressionista, e que bem se adéqua ao
termo “decadente”. Por conseguinte, quanto à maneira como se utilizam de sua
experiência no colégio, na confecção de suas respectivas fábulas, completam essa
correspondência. Não à toa, as mesmas aproximações que Eloy Pontes e Emil Capaz
fizeram entre a vida e a obra de Raul Pompéia, são feitas em relação a James Joyce por
seu biógrafo Richard Ellmann. Assim é que sabemos que, no mesmo ano de lançamento
d’O Ateneu, o pequeno James fora levado a um colégio tão famoso quanto o frequentado,
anos antes, pelo menino Raul:

O Conglowes Wood College, a 65 quilômetros de Bray, em
Sallins, no condado de Kildare, era o lugar óbvio para enviá-lo;
assim, no dia 1.º de setembro de 1888, pai e mãe levaram James
para lá. [...] Chegando, perguntaram a James a sua idade, e ele
respondeu: “Seis e meia”, frase que por algum tempo foi seu
apelido na escola. Sua chorosa mãe implorou-lhe que não falasse
com aqueles meninos rudes; e seu pai lembrou-lhe que John
O’Connell, seu bisavô, dirigira um discurso ao Libertador em
Clongowes há cinqüenta anos. Deu-lhe duas moedas de cinco
xelins, e disse-lhe que nunca delatasse outro menino. Então seus
pais partiram, e James mergulhou na vida de Conglowes
(ELLMANN, 1989, p. 46).

E sabemos, ainda, que a sequência de prêmios conseguidos com o empenho nos
estudos corresponde às "grandes esperanças” auguradas no boletim de Raul Pompéia. E
embora relate, no Retrato do Artista, muitos acontecimentos negativos, guarda memórias
tão afáveis quanto as conservadas por Raul Pompéia. “Se Joyce reteve alguma coisa de
sua educação foi uma convicção quanto à habilidade de seus mestres jesuítas, mais
notável ainda porque rejeitava seus ensinamentos” (ELLMANN, 1989, p. 46). O próprio
Joyce, explicando seu “talento de mercearia”, a facilidade com que guarda na memória e
potencializa as miudezas humanas, admite que a experiência jesuítica lhe ensinara a
ordenar as coisas “de modo a serem fáceis de avaliar, observar e julgar” (ELLMANN,
132

1989, p. 46). Logo, são também possíveis os ecos do colégio de Abílio César Borges nas
páginas do livro, com esse mesmo talento de observação artística, mesmo porque o Barão
de Macaúbas – assim agraciado por seus trabalhos no magistério – gozava de tamanha
fama pedagógica, “[...] que não havia família de dinheiro, enriquecida pela septentrional
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 abeberarse à fonte espiritual do Ateneu" (POMPÉIA, 1981, p. 35). E Raul Pompéia abeberou-se
dela, quando ali se matriculou aos dez anos, guardando inegavelmente as lembranças do
colégio, que se marcam para sempre na memória “compósita e dilatada” (VICO, 1979, p.
45)29 das crianças.
Assim é que seu biógrafo, por meio das punições sofridas pelo autor em sua época
de escola, traça vários paralelos entre as coincidências biográficas e os acréscimos e
mudanças do Retrato do Artista: “Os registros de Clongowes não eram muito bem-feitos
naquele tempo, mas existe um livro do Castigos, que indica que o relato de Joyce dos dias
de escola de Stephen, na medida em que se baseava nos seus próprios, foi bastante
ficcional” (ELLMANN, 1989, p. 50). Nesses termos, também Raul Pompéia alterou o
modelo que lhe servira de ficção. O curioso, em primeiro lugar, é o mesmo registro que
ambos oferecem das castrações, então comuns, do ambiente escolar, quer de escopro
clerical ou laico; e, mais ainda, a repulsa nutrida por ambos quanto aos referidos castigos,
que lhes aguçavam a já natural circunspecção de jovens artistas em um cenário hostil à
sensibilidade. Por conseguinte, os dois traçaram excelentes caricaturas de professores,
funcionários e alunos. Assim como o necrológio dedicado por Raul Pompéia ao Barão de
Macaúbas, que servira de modelo para Aristarco, sabemos que Joyce guardava boas
lembranças de antigos mestres que povoariam a fábula de Stephen:

Depois de um começo infeliz, Joyce distinguiu-se em
Clongowes. Era o primeiro de sua classe nos estudos, e
impressionava fortemente o padre Conmee. Joyce não esqueceu
29

Esse termo corresponde perfeitamente ao conceito de Vico sobre as civilizações primitivas, que
possuíam uma naturalidade metafórica para a nomeação dos elementos empíricos por meio da própria
materialidade (por exemplo, quando chamavam Júpiter aos raios e trovões por analogia entre o fulgor
natural e a ideia de majestade), e a naturalidade inventiva das crianças, ambas muito próximas da
linguagem criativa da poesia. Essa “naturalidade ingênua”, por conseguinte, serve como licença poética
para a criação de imagens que deslocam aspectos do realismo, enquanto escola, assim como da estrutura
do livro, enquanto romance, em correspondência com o engenho seiscentista. No entanto, o paralelismo
com o real, porque “crônica de saudades”, salvaguarda uma verossimilhança que dialoga com o “decoro”
dos poetas barrocos.
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o encorajamento de Conmee, e, quando muito mais tarde, seu
biógrafo Herbert Gorman descreveu Conmee como ‘um tipo de
camarada muito decente’, Joyce riscou as palavras e escreveu em
seu lugar: “Um humanista brando e elegante” (ELLMANN,
1989, p. 48).

Esses diapasões entre o modelo e a variação acham-se bem explicados, no âmbito
do Retrato do Artista, na Retórica da Ficção de Wayne Blooth, que busca responder a
muitas indagações sobre o problema da autobiografia no romance moderno. Segundo ele,
menos importam “alusões obscuras e padrões de imagem e tema”, e sim a maneira – a
forma – como se combinam e são reciclados. Por conseguinte, não basta saber que Sérgio
e Stephen são um desdobramento literário de Telêmaco, e sim averiguarmos se a obra –
ou determinado trecho – “é cômica, patética ou trágica ou, no caso de ser uma combinação
destes, onde se situam os vários elementos” (ibidem, p. 340). Tanto n’O Ateneu quanto
no Retrato do Artista, a variação do tema homérico implica uma variação formal, isto é,
a reciclagem de múltiplas retóricas. Essa é a grande lição de Flaubert. Assim como
Telêmaco se apresenta ora lírico, ora bélico, no texto que chamamos de Homero, também
Raul Pompéia e James Joyce variam os tons de seus respectivos protagonistas. A retórica
da “guerra”, por exemplo, é um tema em comum entre ambos, ensejado pela luta de
afirmação/formação artística que lhes impõe um igual périplo para a maturidade: em um
– o incêndio; em outro – a viagem; nos dois – a travessia pelos corredores da tradição, em
busca de uma nova forma. A própria verossimilhança dessas obras, enquanto semelhanças
com a vida, não são problemas do autor, e sim da recepção que lhes ofereçam os seus
próprios leitores: “Os problemas do leitor são resolvidos, se é que podem ser resolvidos,
com retórica exterior à obra” (BOOTH, 1980, p. 340). Em outras palavras, é um problema
de leitura e, nesse aspecto, da formação não apenas do romance, mas dos que enveredam
por suas páginas. É o preço, pois, que a tradição impõe sobre o talento individual em
leituras de artistas como James Joyce e Raul Pompéia, cujas obras implicam – sempre –
em uma reflexão sobre a própria literatura.
O romance moderno deve muito a Flaubert, a exemplo do realismo psicológico
que marcaria grande parte da prosa de ficção do século XX, segundo observa Wayne
Booth: “Os profundos mergulhos das visões interiores modernas, as várias correntes de
consciência que tentam dar ao leitor o efeito nítido de pensamento e sensação, conseguem
cegar-nos para a possibilidade de fazermos juízos que não são partilhados pelo narrador
ou refletor” (BOOTH, 1980, p. 339). Eis a educação sentimental do romance, ou melhor,
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o pensamento de sua forma poética; a abstração romântica e a verossimilhança realista se
mesclam, a partir de então, em um aprofundamento psicológico que ensejará todas as
considerações estéticas – por meio da “consciência do protagonista ambiguamente
desorientado”, como diz Booth (ibidem, p. 341), que é o protagonista do próprio romance
de formação. “Podemos estar certos de que alguns leitores tomarão o livro como
estritamente autobiográfico; outros desviar-se-ão tristemente, e ignorarão ironias
intencionais, descobrindo ao mesmo tempo ironias que lá não estão. Mas, para o raro
leitor que consiga abrir caminho por esta selva, o deleite será realmente intenso” (ibidem,
p. 340).

*

Sérgio e Stephen herdam, por assim dizer, a mesma nostalgia da forma poética
daqueles artistas a quem a historiografia literária chama “decadentes”.
E nisso Raul Pompéia e James Joyce coincidem com o encontro dos séculos XIX
e XX com o mesmo sentido de modernidade que, grosso modo, identificou-se com um
ideal da arte pela arte que se repete, ao longo dos tempos, subvertendo a sequência linear
da própria História. Eles se portam como o anjo de Paul Klee, que olha os acontecimentos
do passado como “[...] uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre
ruína e as dispersa a nossos pés” (BENJAMIN, 1985, p. 226). E nisso consiste o barroco
dramático dos seus retratos. Em seu Caminhos do Decadentismo Francês, Fulvia Moretto
chama a atenção para a necessidade de vê-lo como um movimento de “[...] evasão
histórica para a arte e a literatura da decadência”, em que as ruínas do passado – em sua
esplêndida beleza – são evocadas como “[...] se o preciosismo da escritura e da pintura
pudesse salvar um mundo que morre” (1989, p. 33). É nesse sentido em que se configura
o heroísmo de Stephen e Sérgio, avesso ao processo consuetudinário do progresso e, ao
mesmo tempo, ávido pela novidade imorredoura da arte, enquanto poetas dentro de um
gênero por sua vez já constituído de ruínas, que é o romance. Mas o romance que
exercitam é, por excelência, um espaço da linguagem poética há muito soterrada pelo
gênero romanesco:

O pré-simbolismo francês ou Decadentismo é o resgate de um
eu, é o novo lirismo que combate e substitui o Naturalismo e o
Parnasianismo nas letras francesas. Na revolução fim-de-século,
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é a literatura e a arte que desenvolvem a imaginação, o sonho,
que haviam desaparecido depois de Ronsard. O esforço dos
românticos fora incompleto. Mas, sob a influencia de Nordier,
Nerval, Poe, Baudelaire, tendo por fundo a vaga poética de Vico
e do Romantismo germânico e anglo-saxão, a arte liberta
definitivamente o lirismo pessoal, o anti-racionalismo.
Vemos, portanto, que o Decadentismo é um novo Romantismo.
[...] Pois a verdade é que faltou ao Romantismo francês uma
linguagem poética. O Decadentismo e, depois dele, o
Simbolismo, irão criá-la. (MORETTO: 1989, p. 31).

A formação psicológica/estética de ambos – enquanto artistas – coincide com uma
deformação ao encontro, pela milionésima vez, com as origens do gênero romanesco pelo
verso e reverso da poesia; sejam as figuras de linguagem, sejam os vestígios retóricos que
lhes permitem transitar pela tradição romanesca com nostalgia da novidade poética.
Quando Walter Benjamin diz que o poeta é o verdadeiro tema da modernidade, é bem
nesse sentido de “decadência”, tantas vezes evocado por Oscar Wilde, que reclamara a
volta da “mentira” poética ao mundo da prosa: “Os historiadores antigos brindaram-nos
com encantadora ficção, enquanto o romancista moderno nos presenteia com fatos
enfadonhos com aparência de ficção” (apud MUTRAN, 2002, p. 126). No prefácio do
Retrato de Dorian Gray (1890), Wilde nos diz que a antipatia do século XIX pelo
Realismo é a raiva de Caliban por não ver a própria cara no espelho; e a antipatia do
século XIX pelo Romantismo, é por vê-la... Stephen e Sérgio não são propriamente
românticos nem realistas; mas traduzem essa antipatia na “queda” ininterrupta da
linguagem, reciclando os estilhaços de um e outro espelho na colagem de sua própria
individualidade estética. E assim como Wilde, no mesmo prefácio, diz que a mais elevada,
e também a mais baixa das formas literárias, é a autobiografia, Raul Pompéia e James
Joyce reinventam-se nas máscaras de Sérgio e Stephen, adentrando-nos no mesmo drama
da solidão de jovens artistas. É, pois, nessa solidão que no-los mostra como decadentes
dentro de um panorama literário onde o artista é também um arqueólogo.
O Retrato do Artista Quando Jovem nos encaminha ao encontro do selvagem
coração de Stephen Dedalus, uma personagem ambígua, cuja origem pagã e católica
mescla-se por ruínas mitológicas e litúrgicas. Ele se vê enredado nas linhas do discurso
heroico. E, assim como Sérgio, realiza uma luta.
Sabemos que Dédalo, buscando fugir ao labirinto construído para o rei Minos, do
qual é prisioneiro, engendrara o inaudito sonho dos homens, que já tendo vencido os
mares, ainda não haviam conquistado os céus. Empenhou-se, então, no fabrico de asas
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para si mesmo e para seu jovem filho, Ícaro: “Uniu as penas, começando das menores e
acrescentando as maiores, de modo a formar uma superfície crescente. Prendeu as penas
maiores com fios e as menores com cera, e deu ao conjunto uma curvatura delicada, com
as asas das aves. [...]” – ei-lo segundo a história dos deuses e heróis de Thomas Bulfinch.
“Quando, afinal, o trabalho foi terminado, o artista, agitando asas, viu-se flutuando e
equilibrando-se no ar” (BULFINCH, 2015, p. 157-158). Por conseguinte, a famosa
legenda áurea de Jacopo de Varasi conta a história de Santo Estevão, o protomártir que
morrera por meio de pedradas, dentre outras razões, porque fazia parte de um grupo de
origem helênica acusado de blasfêmia pelos hebreus.
Esse heroísmo não se restringe ao mito do arquiteto nem ao nome do santo, ambos
de origem grega; a importância desse heroísmo como tema da modernidade – como
dissera Walter Benjamin – está na atualização realizada por James Joyce, desde as mais
remotas origens homéricas, das “asas” e das “pedras” como signo de metalinguagem, isto
é, como pensamento da linguagem enquanto artifício. É, nesse aspecto, que Stephen pode
ser visto como alter ego de Joyce, não pelas correspondências da vida, e sim como um
exercício da consciência do artista que mescla – com maestria de artífice – a erudição e a
vulgaridade, a arte e as impurezas da vida.
O tema do artifício, exercitado em uma constante metalinguagem da prosa poética,
culmina com o périplo realizado pelo jovem Stephen, que se despede do seu retrato ao
encontro das páginas náuticas do Ulysses: “Eu vou ao encontro, pela milionésima vez, da
realidade da experiência, para moldar, na forja da minha alma, a consciência ainda não
criada da minha raça. [...] Velho pai, velho artífice, mantém-me, agora e sempre, em boa
forma” (JOYCE, 1945, p. 249). E, acrescente-se a isso, nosso Stephen fora iniciado nas
ciências do mar por Homero. O mar, quando quebra na praia, no rigoroso horizonte das
pedras lança o sal da boniteza e da melancolia... As rocas do mar, os escolhos lambidos
pela escuma do mar, o mar nas pedras, arrecifes e abrolhos, tudo enseja uma proteica
metamorfose pelas artes do engenho, no caso de James Joyce, aprendidas com os jesuítas
no manejo da retórica. E a consciência de Stephen, assim marejando na poesia o sal da
palavra:

Vinha pela praia uma onda comprida; e como êle chapinhasse
vagarosamente por ela acima, seguindo-a, admirou-se da porção
de sargaços que o mar carregava. Sargaços côr de esmeralda,
negros e vermelhos moviam-se debaixo da corrente, mexendo e
revirando-se. A água da onda estava escura de tantos despojos e
refletia as nuvens que vogavam tão alto. As nuvens vogavam por
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cima dêle, silenciosamente! E silenciosamente, o emaranhado do
mar ia vogando por debaixo dêle; e o ar quente e cinzento estava
parado; uma vida nova e selvagem cantava-lhe nas veias
(JOYCE, 1945. p. 167).

O mesmo Victor Hugo que condenara a retórica, oferece-nos o belo poema dos
seus trabalhadores do mar. Há, mesmo, neste homérico livro de James Joyce, que é o
Ulysses, um episódio em que o vemos andando na praia, confabulando com os seixos e
as conchas com o crânio de Yorick nas mãos remordidas da consciência; enredado em
palavras, ei-lo frente ao espelho – ou, como nos diz Mallarmé, “ele caminha lendo o livro
de si-mesmo”... Não é a augusta sombra dos anjos, vislumbrada no convívio jesuítico,
mas um não menos estranho do que afreudisíaco objeto do desejo que lhe causa martírios
sobre martírios: a palavra. Não se esgueira em busca de cemitérios pelo velho Recife
holandês, não; mas é uma sombra igualmente calcificada, magra, óssea nas fimbrias da
palavra desmanchada em sargaços e linha de Ariadne. Stephen caminha pelas ruas de
Dublin, remordido de sensibilidade com a linguagem; lê tudo o que lhe aparece aos olhos,
não escapando nem os letreiros das lojas, que perscruta com o seu vasto conhecimento de
línguas mortas e vivas, fazendo-se conhecer por meio do fluxo de consciência: “O seu
próprio conhecimento de linguagem tinha fluxos e refluxos no seu cérebro e se aventurava
discretamente pelas próprias palavras a dentro, vendo-as associarem-se e se dissociarem
em ritmos caprichosos” (JOYCE, 1945, p. 175-6). A sensualidade que Gilberto Freyre
vira no poeta paraibano, em vez da salvação pela filosofia, acrisola-se em uma constante
tradução estética; envereda-se no sertão latino sob o signo de São Tomás de Aquino. É
assim no quinto capítulo, onde Stephen conversa com o amigo Lynch sobre estética.
Primeiro, discorrem sobre a ideia de que “a beleza é a apreensão do que agrada”: pulchra
sunt quae visa placenta. Depois, sobre o conceito de que “três coisas são necessárias para
a beleza”: ad pulchritudinem tria requiruntur integitas, consonantia, claritas. Por fim,
Stephen toma um livro debaixo do braço, onde leva anotada uma verdadeira teoria sobre
os gêneros da composição literária. De acordo com as cogitações de Stephen, a forma
lírica “[...] é, de fato, a veste verbal mais simples dum instante de emoção, uma
exclamação rítmica, dessas que, há muitos anos, são gratas ao homem que empunhava
um remo ou que rolava pedras numa ladeira” (JOYCE, 1945, p. 211). Por sua vez, a forma
épica “[...] mais simples é vista emergindo da literatura lírica quando o artista prolonga e
se põe a se examinar como centro dum fato épico e dessa forma progride até que o centro
de gravidade emocional fique equidistante do artista propriamente e dos outros” (JOYCE,
1945, p. 211). Já a forma dramática “ [...] é atingida quando a vitalidade que encheu e
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turbilhonou em volta de cada pessoa enche tôdas as pessoas com uma fôrça vital tal que
êle ou ela acaba assumindo uma vida própria estética e inatingível” (JOYCE, 1945, p.
211). Ao cabo dessa metalinguagem, chega à conclusão: “A personalidade do artista, no
começo, um grito, ou uma cadência , ou uma maneira, e depois um fluido e uma radiante
narrativa, acaba finalmente se clarificando fora da existência, despersonalizando-se, por
assim dizer. A imagem estética, na forma dramática, é a vida purificada nela e tornando
a se projetar para fora da imaginação humana” (JOYCE, 1945, p. 211).
Essa “forma dramática”, ao que parece, implica em um constante retorno às fontes
épicas; é, por assim dizer, uma constante cíclica que arquiteta toda a obra de James Joyce.
Eis, portanto, o Dedalus que engendra com gravetos, cera e penas o então desconhecido
voo dos homens ao começo do recomeço... Eis, por conseguinte, a correspondência com
este outro retrato de um jovem artista, que é a também homérica “crônica de saudades”
de Sérgio. Ei-lo, no primeiro encontro com Aristarco:
“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 os cabelos compridos, por um capricho amoroso da
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, 1981, p. 46-47).

Sérgio é o próprio Telêmaco quando Minerva lhe manda largar fora os brinquedos
para buscar Ulisses. O mesmo ritual de passagem, atualizado nos cabelos deitados sobre
a terra como símbolo da castração. Quão célebre é a infância de Sérgio! Raul Pompéia –
di-lo Coelho Neto – levava as noites lendo e recitando gregos e troianos, no que bem
Araripe Júnior traduzira como um espírito “[...] vergado ao peso de quarenta séculos de
cultura” (1978, p. 146). E teve, como modelo do seu herói, o príncipe de Homero.
Em sua moderna teogonia, Thomas Bilfinch assim descreve as intervenções de
Minerva em favor do filho de Ulisses:

Em seu romance Telêmaco, Fénelon conta-nos as aventuras do
filho de Ulisses, quando à procura do pai. Entre outros lugares
aonde chegou o jovem, seguindo as pegadas paternas, estava a
ilha de Calipso, e, como no caso anterior, a deusa tentou todos os
artifícios para conservá-lo consigo e ofereceu-se para
compartilhar com ele a imortalidade. Minerva, porém, que
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acompanhava o jovem, sob a forma de Mentor, e dirigia todos os
seus movimentos, o fez repelir as tentações da deusa e, quando
nenhum outro meio foi encontrado para escapar, os dois amigos
lançaram-se de um rochedo ao mar e nadaram até um navio que
se encontrava ao largo (BULFINCH, 2015, p. 237).

A deusa protege o jovem herdeiro de Ítaca, transmuta em nova forma... Uma
metamorfose poética, que transcende as épocas como motivo de variação. Vemo-la em
Virgílio conduzindo Dante. E também em Joyce, que deixa Stephen Dedalus, bêbado, aos
cuidados de Leopold Bloom pelas vielas de uma tão prosaica quanto mítica Dublin. A
paternidade homérica ecoa tanto no texto de Raul Pompéia quanto no de James Joyce,
com a mesma atualização artística. Após vinte anos de peregrinação, Ulisses retorna ao
seu reino, onde reencontra a amizade do porqueiro Eumeu e um Argos não menos fiel do
que Quincas Borba. Minerva explica-lhe os tormentos por que todos passaram nesse
interregno, sobretudo os assédios sofridos pela honesta Penélope e os desmandos dos vis
pretendentes. Transformando-o em velho mendigo, apresenta-lhe o já crescido filho.
“Telêmaco encarou-o com espanto e, a princípio, achou que ele não deveria ser um
simples mortal. Ulisses, porém, apresentou-se como seu pai e explicou a mudança de
aparência revelando que era devido a Minerva” (BULFINCH, 2015, p. 245). Ambos se
abraçam, então consternados. E, juntos, tomam as armas para uma luta que se repetirá
com Sérgio e Stephen Dedalus.
O lançar-se ao mar, ao encontro da fonte homérica, por sua vez, repete-se como
emblema do ritual de passagem para essas metamorfoses, cujo exemplo mais célebre são
os brinquedos lançados fora por Telêmaco. É, talvez, a origem mais remota para os
romances de formação uma vez entendidos em correspondência com a evolução do
pensamento estético de seus heróis. Stephen Dedalus, ao cabo de sua peregrinação no
Retrato do Artista, joga-se ao encontro de Ulisses, onde nos acercamos bem perto do seu
coração selvagem... E Sérgio – para quem a arte é selvagem, indômita e cruel – sofre a
mesma castração, lançados fora os cachos da inocência pelas mãos de Aristarco. O
Aristarco de Samotrácia, que primeiro compilara o texto homérico? As ruínas levam ao
labirinto. E, assim sozinhos em torno de si próprios, ensimesmados em suas dobras,
abeirados das páginas dos livros, Stephen e Sérgio percorrem os meandros da mesma
melancolia, que os conduzem ao babélico labirinto da biblioteca. Com efeito, o lançar-se
à luta de Sérgio corresponde perfeitamente à formação artística de sua personalidade; e
Stephen, jogando-se em busca da “boa forma”, pressupõe igualmente uma utopia de
originalidade pelos mares desde há muito navegados da literatura.
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Sérgio e Stephen Dedalus padecem do mesmo estado melancólico. Ei-los
nostálgicos de brinquedos – já antigos – que divertiram célebres infâncias... Quiçá a do
príncipe de Ítaca, evocado na expressão “a Minerva benigna de Fénelon” dirigida a
Sanches, que servira de modelo para Les Aventures de Télémaque (1699) do escritor
francês. Essa tradição homérica, muitas vezes diluída na cultura popular, é a mesma do
texto de Charles Lamb, The Adventures of Ulysses (1808), onde James Joyce encontra
elementos para Stephen Dedalus. Ambos heroicos – no sentido de Walter Benjamin,
lembremos sempre –, Sérgio e Stephen modernizam as ruínas homéricas, traduzindo-as
em uma realidade banal, encarnando o mesmo ritual de passagem do jovem Telêmaco,
que assim vemos 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,
p. 36). O abandono dos brinquedos é, no ritual de passagem, um signo de castração,
experimentado de maneira diferente n’O Ateneu e no Retrato do Artista. No caso de
Sérgio, o corte dos cabelos; no de Stephen, a morte da mãe; mas ambos terminam como
um mesmo Hamlet assombrado, primeiro, por uma infância que já não existe; segundo,
pela consciência de que ela nunca existira, ou que todos os tempos são iguais... E, em todo
caso, exercitam um “drama da solidão”.

*

É a mesma solidão – com suas interrogações estéticas e metafisicas – que nolos apresenta como herdeiros literários de Hamlet. A solidão, ela própria, uma ruína
da literatura, como bem entendiam os decadentes:

Finalmente, o Decadentismo é um clima, é um extremo e
exacerbado individualismo, mais acentuado do que o romântico,
é um cansaço de quem vive os últimos tempos mas que,
ampliando-se, ultrapassa seus limites históricos, derramando-se
pelo século XX através das obras de Yeats, D’Annunzio, Pascoli,
Mahler, Thomas Mann, Joyce, Ítalo Svevo. Com o Decadentismo
o lirismo pessoal readquire seu sentido puro. Não importa se foi
acompanhado por um negro mal du siècle. O que importa é que
a poesia não será mais um psicologismo mais ou menos
especulativo, mas um eu isolado diante de uma interrogação
metafisica, diante de uma realidade que o ultrapassa
infinitamente. Sabe que a razão não lhe dará respostas. Resta-lhe
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o caminho da intuição solitária, para responder a todos os
porquês que o angustiam e que só ele ouve em sua solidão.
(MORETTO, 1989, p. 33).

A literatura é a arte explorada no episódio “Cila e Caribde”, que se passa em uma
biblioteca. Stephen e alguns amigos discorrem, entre outras coisas, sobre traços
autobiográficos na obra de Shakespeare, que são logo desdenhados por um deles: “A
suprema questão sobre uma obra de arte está em quão profunda é uma vida que ela gera.
A pintura de Gustave Moreau é a pintura das idéias” – diz a personagem Russel. “A mais
profunda poesia de Shelley, as palavras de Hamlet, põem nosso espírito em contacto com
a sabedoria eterna, o mundo das idéias de Platão. Tudo mais é especulação de
estudantezinhos para estudantezinhos” (JOYCE, 1983, p. 216-217). Best, por sua vez,
lembra-se: “Mallarmé, não sei se sabe [...] escreveu aqueles maravilhosos poemas em
prosa que Stephen MacKenna costuma ler para mim em Paris. Aquele sobre Hamlet”
(JOYCE, 1983, p. 218-219). Nesse poema mallarmaico, Hamlet é representado em uma
cidade francesa; o drama barroco do ensimesmado príncipe da Dinamarca é atualizado
pelo moderno poeta francês no palco da poesia decadente. Diz Mallarmé: “Le héros ; tous
comparses : il se promène, pas plus, lisant au livre de lui-même, haut et vivant signe ; nie
du regard les autres” (MALLARMÉ, 1956, p. 1564). Essa genealogia heroica – literária
– permite que Hamlet vague por todos os textos, a exemplo de James Joyce, Raul Pompéia
e do próprio Mallarmé. Nisso consiste o talento individual sobre a tradição; a
metamorfose é, pois, o grande lance de dados de uma modernidade edificada sobre os
fragmentos do cânone literário.
O desenvolvimento psicológico de Stephen é, antes de mais nada, uma evolução
estética. Não à toa, esse episódio começa com as considerações do bibliotecário sobre o
Wilhelm Meister de Goethe, tido como protótipo do romance de formação: “Um grande
poeta sobre um grande poeta irmão. Uma alma hesitante armando-se contra um mar de
dificuldades, dilacerada por dúvidas conflictantes, como se vê na vida real” (JOYCE,
1983, p. 215). Eis, portanto, todo um episódio sobre a arte da literatura, a qual é repensada
ao longo de todo o livro em verdadeiros exercícios espirituais, ou melhor, estéticos. Em
outras palavras, uma sequência de pensamentos sobre a formação do romance que
permitiram a Joyce – segundo se cristalizou – acabar com todos os outros romances. O
que nos interessa aqui, nas correspondências entre Sérgio e Stephen, é o engenho e a arte
com os quais disfarçam o pensamento estético com aquelas dificuldades e conflitos da
vida real. Nenhum outro ambiente melhor nem mais verossímil, para essa solidão
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artística, do que a escola como cenário para a “luta” desses dois jovens artistas em
formação; os mapas, os objetos pedagógicos, as imagens, as estátuas – e, sobretudo, os
livros – compõem a fonte onde primeiro se desenvolve a imaginação. A escola, em ambos,
é o signo onde a vida e a arte se amalgamam na melhor lição que tanto Raul Pompéia
quanto James Joyce – como herdeiros do século XIX, não obstante vanguardistas –
aprenderam de Balzac. Vale a pena repetir o aforismo de Wilde:

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, 1961, p. 1085).

Assim é que, no dito episódio, um banal encontro de amigos enseja, para além dos
temas consuetudinários e dos próprios muros do colégio, uma sequência de “notas ao pé
de página” e “acréscimos” sobre a literatura. Ao cabo dessas especulações, Stephen chega
ao drama do próprio Hamlet – a solidão: “Caminhamos através de nós mesmos,
encontrando ladrões, fantasmas, gigantes, velhos, jovens, esposas, viúvas, irmãos-doamor. Mas sempre encontrando-nos a nós mesmos” (JOYCE, 1983, p. 249). Sérgio,
conforme a perda das suas ilusões, chega ao mesmo entendimento, uma vez descoberta a
verdade do internato, que o torna igualmente solitário: “O tédio é a grande enfermidade
da escola, o tédio corruptor que tanto se pode gerar da monotonia geral do trabalho como
da ociosidade” (POMPÉIA, 1981, p. 167). A solidão, o tédio e a melancolia lhes esculpem
a personalidade no modelo em comum, que é Hamlet – o jovem Hamlet, que por muito
saber, põe-se agreste para com o mundo; entediado das mesmices do elenco demasiado
humano; margeando o viés da ordem pelo revés da loucura; ensimesmado em si mesmo,
remordendo os botões da consciência, o verso e o reverso da vã filosofia – palavras,
palavras, palavras!
É muito curiosa a relação que James Joyce e Raul Pompéia mantêm com a história
de Fausto. É curioso, por sua vez, como Raul Pompéia o evoca em um poema das Canções
sem Metro, sob o título “Mefistófeles”:

Revolve bem o teu cérebro, deplorável Fausto!... Vê o que resta
das noites de insônia. Está vazio o teu pobre crânio de sábio,
como esta cabeça de esqueleto que te olha rindo.
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A sonda da investigação mergulhou no mistério; foram
devassados os antros, flageladas as trevas, arguidas as esfinges;
a imaginação alada alteou-se à região etérea, cruzando as órbitas
dos sóis... Abre o teu velho in-fólio; vê o resultado das canseiras
espirituais. A contemplação arrogante da luz deixou-te cego!
Anda! Desiste do ingrato empenho de conhecer. Não tivesse asas
a águia e a águia não se elevaria do chão. Não te iluda o voo
aparente do espírito; em verdade, o espírito rasteja. A inteligência
não leva vantagem ao olhar; o espírito vê pelos olhos do corpo...
(POMPÉIA: 2013, p. 217-218).

Fausto é uma escultura modelada na tradição literária. “Um criado trouxe o café.
Rubião pegou na xícara e, enquanto lhe deitava açúcar, ia disfarçadamente mirando a
bandeja, que era de prata lavrada” – lemos no Bruxo do Cosme Velho – “Prata, ouro,
eram os metais que amava de coração; não gostava de bronze, mas o amigo Palha disselhe que era matéria de preço, e assim se explica este par de figuras que aqui está na sala,
um Mefistófeles e um Fausto” (ASSIS, 1962, vol. I, p. 641). É a busca pelo amor que
perde as ilusões do ingênuo Rubião, lançado ao bonde chamado desejo; logrado pelos
fragmentos do discurso amoroso – como Fausto pelos da sabedoria –, faz-se louco porque
quis grandeza, ignorando a célebre filosofia do seu benfeitor; e, assim, deixa-se levar
pelas batatas podres apregoadas na feira das vaidades.
Machado de Assis e Pompéia, cada um a seu modo, atualizam o drama
engenhoso que nos é conhecido desde a mal conservada edição de Johann Spiess, livreiro
e escritor alemão do século XVI, por sua vez consagrada no texto de Goethe, cuja
profundidade merecera muitos epítetos: Benedetto Croce chamou-o “colosso”; Hegel,
“tragédia filosófica”; “evangelho da boa natureza”, sublinhou Nietzsche. No século XX,
a versão de Thomas Mann “alcançou uma altura na qual nenhum dos seus
contemporâneos foi capaz de acompanhá-lo”, segundo Otto Maria Carpeaux (MANN,
1984). Em todas essas variações, repete-se a retórica bíblica do Eclesiastes... E, ao cabo,
todas essas variações do mesmo tema resultam na mesma ruína – a melancolia.
Fausto, em seu lúgubre gabinete de estudos, lembra-nos a famosa gravura de
Dürer... Ouvimos o dobre profundo em seu coração; a luciferina apóstrofe lançada ao
astro lunar, a “melancólica amante”, desde o gabinete de estudos, aquele “covil infecto,
abominoso, infando/ lôbrega escuridade a que o celeste dia,/ prazer da terra toda, um raio
a custo envia/ pelos vidros de cor em treva mascarado”30. O eco cabalístico da imaginação

30

Tradução de A. F. de Castilho.
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– esgotada na imagem – traduz o suspiro exegético do ser enxadrezado em estrelas: o
claro perpassa o escuro; o aglomerado semiológico prolifera liames; os louros grecolatinos e as asas cristãs deslocam-se para o capelo acadêmico; os gládios, as torqueses, os
pregos de sua empresa literária/ científica repousam, impotentes, aos pés da inércia. O
tempo acelera, e o sino dobra. Não há anjo a acompanhá-lo, enquanto a balança mede
descompassada a sombra das frustrações. No entanto, pela “fechadura” entra a
melancolia, encarnada – ou antes descarnada – na figura do magro cachorro lançado aos
pés da figura alada, como aquele outro aos de Rubião.
O alquimista, o sábio, o artífice, o alter ego do Doutor que lê... Sentimos com ele
o sobrolho inquiridor da charlatanice e a impotência de sua hermenêutica. A mão que o
emparelha no xadrez dispõe o Verbo de que não dispõe, e oculta estrelas; descortina um
outro Firmamento estelar, o de. E assim, de promessas cheio, Fausto vai. Quem tudo quer,
vê-se sem nada; mas antes do saturamento protéico cênico/ sêmico, escreverá no Desejo
a chama transcendental e a própria carnadura significante da palavra. Cada página aberta
vai abrindo n’alma do Doutor-arquétipo o caos de luzeiros suspensos; e, na visão anímica
do leitor, o círculo-ocular da travessia: o enredamento da trama escritural. Cada símbolo
é, na largura da arte em obra, a pedra jogada n’água, em cujo eixo desdobram-se
circulares ruínas.
A melancolia de Stephen e Sérgio é, pois, uma herança textual; pelo que sabem –
e são Hamlet; e pelo que desejam saber – e são Fausto. E assim melancólicos, eles
realizam a luta, que é atravessar a tradição do romance em busca da poesia. E se portam
como heróis, como príncipes de um heroísmo épico, literário, reciclado na melancolia
barroca da linguagem face à própria linguagem, da repetição, da metamorfose, da
metalinguagem. Eles sabem que tudo o que não foi vivido, porque alheio à própria vida,
destina-se à inevitável fragmentação dos séculos. Assim com as estátuas, os quadros, os
livros, a memória... Eis como Walter Benjamin – em plena correspondência com a solidão
de Sérgio e Stephen – sublinha o drama barroco de Hamlet:

O mistério da sua personagem está contido na travessia, lúdica,
mas por isso mesmo equilibrada, por todas as estações desse
espaço intencional, do mesmo modo que o mistério do seu
destino está contido numa ação totalmente em sintonia com o seu
olhar. Só Hamlet é, para o drama trágico, espectador por graça
divina; mas o que pode satisfazê-lo não é o que se representa, é
apenas o seu próprio destino. A sua vida, como objeto
exemplarmente emprestado ao seu luto, aponta, antes de se
extinguir, para a providência cristã, em cujo seio as suas tristes
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imagens passam a ter uma existência bem-aventurada. Só numa
vida de príncipe como esta a melancolia se resolve, encontrandose consigo mesma. O resto é silêncio, pois tudo o que não foi
vivido está destinado à ruína neste espaço assombrado pela
palavra, meramente ilusória, da sabedoria. Só Shakespeare
conseguiu fazer brilhar a centelha cristã a partir da rigidez do
melancólico, uma rigidez barroca tão antiestoica como anticristã,
pseudoantiga e pseudopietista (BENJAMIN, p. 165-166).

Em pleno século XVII, ninguém se dedica mais ao estudo, causas e curas para a
“doença da bílis negra” do que Demócrito Júnior, pseudônimo com o qual Robert Burton
publica A Anatomia da Melancolia (1622)31. Laurence Stern, John Milton e Jorge Luís
Borges estão entre os leitores da mais melancólica e, ao mesmo tempo, alegre viagem
pelos meandros de uma escrita tão barroca quanto o próprio tema; uma verdadeira
enciclopédia que nos mergulha, muitas vezes com lascívia, outras tantas com humor, na
profusão obsessiva de citações e traduções sobre a melancolia. Eis como primeiro a
descreve o próprio Burton:

A melancolia, assunto do nosso presente discurso, pode se dar
por disposição ou hábito. Por disposição é a melancolia
transitória que vem e vai em cada mínima ocasião de tristeza,
necessidade, doença, transtorno, medo, aflição, paixão ou
perturbação da mente, qualquer tipo de preocupação, dissabor,
ou pensamento, que causa angústia, embotamento, indolência e
inquietação do espírito, de algum modo oposta ao prazer, alegria,
júbilo, deleite, causando pertinácia ou devoção em nós. Com esse
sentido equívoco e impróprio nós chamamos de melancólico
aquele que é embotado, triste, amargo, indolentes, indisposto,
solitário, de algum modo alterado ou dissaboroso. E dessas
disposições melancólicas ninguém que viva está livre, nenhum
estoico, ninguém é tão sábio, ninguém é tão feliz, ninguém é tão
paciente, tão generoso, tão divino, que se possa justificar, ou tão
bem composto; porém, mais ou menos, cedo ou tarde, ele sente
sua pontada. A melancolia, nesse sentido, é o caráter da
mortalidade. [...] Ninguém se pode curar; mesmo os deuses

têm amargas pontadas e paixões frequentes, como lhes
atribuem os seus poetas” (BURTON, 2014, vol. III, p. 3233).
Robert Burton não cuida se a melancolia é doença ou sintoma, causa ou efeito
(ao contrário do que fizeram Donato Altomare e Salviani), mas estuda tudo,
absolutamente tudo o que concorra em provocá-la; primeiro, ele envereda pela definição
etimológica, segundo a qual se trata de um humor da “bílis negra”; em seguida, elenca

146

um vasto repertório dos que a ela se dedicaram – Galeno, Melanélio, Rufo, Aécio,
Hércules da Saxônia, Fuchs, Arnaldo de Vilanova, Fracastoro, Guianério, Paulo de Egina,
Haly Abbas, Areteu, Mercuriale, Eliano Montalto, Du Laurens, Francisco de Vallés,
Dalla Croce etc. As definições variam em tê-la como angústia ou comoção perpétua da
alma; um delírio acompanhado, sem razão aparente, pelo medo e pela tristeza; ou mesmo
uma doença terrível e rabugenta que faz os homens degenerarem em feras... A par dessa
erudição entremeada por autores pagãos e cristãos de várias épocas, e, ao que parece,
muita sabedoria popular, Burton empenha-se na decomposição dessa anatomia,
explicando-lhe as partes e suas respectivas correspondências, todas as causas possíveis e
as prováveis curas, considerando elementos sejam externos ou internos, naturais ou
sobrenaturais, do corpo ou da mente, que incidam sobre hábitos e costumes, objetos e
conceitos, desdobrando-se, assim, em considerações sobre literatura, alimentação,
crendices, sexualidade, economia, amor, amizade, dinheiro, religião, medicina,
arquitetura, jurisprudência, arte ad infinitum... Em suma, uma enciclopédia – por vezes,
uma comédia humana – tão densa quanto bem-humorada.
Exemplo desse bom-humor, é o truísmo de que todos podemos sofrê-la, e, por
tal razão, seja a melancolia tão certa quanto a morte; no entanto, a própria vida se mesura
na luta contra as vicissitudes, e, muitas vezes, contra nosso próprio reflexo no espelho
quebrado, que é o mundo, não raro avesso às nossas utopias, dentre as quais, a felicidade:

E é quase absurdo e ridículo um mortal procurar um teor perpétuo
de felicidade nessa vida. Nada é tão próspero e aprazível, mas
tem sempre um certo amargor, alguma lamentação, algum
ressentimento, tudo é [agridoce], uma paixão mista, como uma
mesa de xadrez em preto e branco: homens, famílias e cidades
têm suas quedas e declínios; ora em trígonos, sextis, ora em
quartis e oposições. Não estamos aqui como anjos, forças e
corpos celestes, Sol e Lua, para terminar nosso curso sem
desgostos, com tal constância para durarmos tantas eras; mas
sujeitos a enfermidades, misérias, interruptos, lançados para
cima e para baixo, levados por uma lufada qualquer, amiúde
molestados e inquietados por qualquer ocasião, incertos, frágeis,
bem como tudo em que confiamos. E quem não sabe disso não
está armado para suportá-lo, não está apto a viver neste mundo
(como condói-se alguém do nosso tempo), não conhece a
condição em que, com reciprocidade, prazer e dor estão sempre
unidos e sucedem um ao outro num anel. Exi e mundo [Deixa o
mundo], sai fora daqui se não consegue tolerar, não há meios de
evitar, senão armar-te de paciência, de magnanimidade, para
contrapor-te a ele e sofrer aflições como um bom soldado de
Cristo (como aconselha Paulo) e constantemente suportá-las.
Porém, uma vez que tão poucos conseguem abraçar seu bom
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conselho, ou usá-lo corretamente, mas como brutas feras cedem
às suas paixões, sujeitam-se voluntariamente, precipitam-se num
labirinto de inquietações, angústias e misérias e deixam suas
lamas serem dominadas por elas, sem conseguirem se armar de
paciência, como deveriam; acontece amiúde que essas
disposições tornam-se hábito, e muitas afecções menosprezadas
(como nota Sêneca) formam uma doença [...]. Se um dissabor
tomar um paciente, num átimo todas as outras perturbações (pois
– qua data parta ruunt [onde a porta se abre, eles passam]) se
hão de abater sobre ele, então, como um cachorro manco, ou um
ganso com as asas quebradas, ele se curva, definha e por fim é
levado ao mau hábito ou moléstia da melancolia. [...] Essa
melancolia de que vamos tratar é um hábito, morbus sonticus ou
chronicus, uma doença crônica ou contínua, um humor
estabelecido, como Aureliano e outros a chamam, não errática,
mas fixa; e, como crescia há tanto tempo que agora se
desenvolveu (agradável ou dolorosa) num hábito, dificilmente
será extirpada. (BURTON, 2014, vol. III, p. 34-35).

A melancolia de Stephen e Sérgio, ao que parece, já estava anunciada,
respectivamente, na epígrafe de Ovídio e na advertência às portas do Ateneu... O mundo,
e suas coisas desconhecidas, impõe uma luta não menos constante do que melancólica;
Sérgio e Stephen, ao longo de sua travessia, armam-se com as letras na educação artística
de suas vidas.
O texto de Burton, assim tomado, dialoga perfeitamente com o amadurecimento
de nossos heróis; e, por conseguinte, com o ambiente alegórico do colégio interno
enquanto microcosmo da sociedade, onde Sérgio e Stephen experimentam muitas das
causas da melancolia. O romance de formação, nesse aspecto, implica na decomposição
de vários temas e suas retóricas, todos eles correspondentes às muitas causas do estado
melancólico. O amor e a religião, por exemplo. Mas também o sexo, o medo, a amizade,
e todas as suas castrações. Todos esses fragmentos discursivos, acrescidos da tradição
literária, compõem a morfologia barroca d’O Ateneu e a do Retrato do Artista sob o signo
da variação – não só psicológica; a encenação dos sentimentos, depurados pela narrativa
artística, desdobra-se em uma metamorfose textual. A imitação da linguagem infantil que
abre as lembranças de Stephen e o monólogo interior que as encerra, na forma de diário,
exemplificam-no; é o mesmo caso da paródia romântica que permite a Sérgio desdenhar
da própria historiografia, porque – como ele nos ensina – “a atualidade é a mesma em
todas as datas” e “a paisagem é a mesma beirando a estrada da vida”. O menino é o pai
do homem; a juventude de ambos, educada na mente literária de sua formação, está
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prenhe de velhas lições. Eles sabem. E, por isso, deixam-se assombrar pelo fantasma da
consciência.
Assim como a personagem de Shakespeare acompanha Joyce no Retrato do
Artista e no Ulisses, ela se repete nas páginas desta work in progress de Raul Pompéia,
que são as Canções sem Metro, lapidadas com frenesi na busca da síntese poética. Vários
dos textos que compõem – segundo Lêdo Ivo – este poema em prosa, evocam o jovem
príncipe da Dinamarca. A loucura fingida e a realidade encenada, no âmbito da criação,
constituem um metadiscurso que se repete como elemento fulcral tanto em Joyce quanto
em Pompéia. Não interessa, portanto, saber se chegam ou não a sentir que é dor a dor que
deveras sentem; mas como “encenam” outra vez as dores universais do homem no palco
do desassossego, que é o mundo, e fazem do comboio de cordas que levam dentro ao
peito, um motivo de variação poética.
A maior dor de todos, ao que parece, é o luto; e como nos ensina o afreudisíaco
texto psicanalítico, o luto enseja nos selvagens corações humanos o véu lancinante do
estado melancólico. Segundo Freud, o luto é uma reação à perda, assim como a
melancolia. É nesses termos que melhor compreendemos a “formação pela deformação”,
segundo Mazzari (1999, p. 86-87), experimentada por personagens semelhantes a Sérgio
e Stephen, que se põem melancólicos e apresentam um “[...] desânimo profundamente
penoso, a cessação de interesse pelo mundo externo, a perda da capacidade de amar, a
inibição de toda e qualquer atividade, e uma diminuição dos sentimentos de auto-estima
a ponto de encontrar expressão em auto-recriminações e auto-envelecimento, culminando
em uma expectativa de punição” (FREUD, 1980, p. 276). Sérgio e Stephen experimentam
tudo isso; e talvez não seja demasiado supor que a perda que os atormenta é, sobretudo, a
da individualidade tantas vezes sobreposta pelos modelos literários que os influenciam,
dentre os quais, Hamlet. Eis Sérgio, às portas do Ateneu: “Quando meu pai saiu, vieramme as lágrimas, que eu tolhi a tempo de ser forte (POMPÉIA, 1981, p. 56). Ele, assim
como o jovem príncipe da Dinamarca, e mesmo o filho de Ulisses, sofre um drama da
paternidade; e por sabe-lo, põe-se melancólico. É uma angústia da influência superada
pela variação criativa e consciente; pelo exercício, pois, da própria arte, que atualiza na
circunstância do romance moderno a origem do próprio modelo épico. Se o príncipe é o
paradigma do melancólico, como sublinha Walter Benjamin, bem entendemos quão
célebre e melancólico é o heroísmo de Sérgio e Stephen Dedalus. E que tal imitação
remonta a tempos quiçá homéricos, é a própria lição de Vico, segundo o qual a linguagem
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heroica “[...] foi uma linguagem por similitudes, imagens, comparações, nascida da
escassez de gêneros e espécies, que se requerem a fim de definirem-se com propriedade,
e, por via de consequência, nascida por necessidade natural comum a povos inteiros”
(1979, p. 174). É como heróis melancólicos que eles, por conseguinte, preveem a própria
luta como vaticínio de sua formação heroica dentro do romance, em cujas páginas e
paredes encontrarão exposta, por fim, a cara da melancolia. Walter Benjamin, lendo o cão
figurado na Melancolia de Dürer, entende que “[...] a ambivalência deste símbolo é ainda
reforçada pelo fato de o animal estar a dormir: se os maus sonhos vêm do baço, os
divinatórios são privilégio do melancólico. Estes são bem conhecidos no drama trágico,
como próprios de príncipes e mártires” (BENJAMIN, 2011, p. 159). Nessas palavras de
Walter Benjamin reforça-se o quanto as pedras que martirizaram Santo Estevão deslocamse para os caminhos de Stephen, assim como os brinquedos de Telêmaco se repetem nos
cachos de Sérgio. Eles são príncipes, mas não primeiros; e sobre isso pesa toda a utopia
da originalidade.
É clássico o luto de Stephen pela morte da mãe, que lhe aparece em sonhos como
o velho Hamlet; o ceticismo do rapaz, calejado no catecismo jesuíta, não lhe permite
atender ao seu último desejo, em pleno leito de morte, de que ele se confessasse; ela,
então, assombra-o com a feição decrépita, povoando-lhe a consciência com as ruínas da
culpa. Sérgio padece um semelhante luto materno, não pela morte real de sua progenitora,
mas pelo afastamento do lar que, ao mesmo tempo, é signo de castração no ritual de
passagem para a adolescência, mas também da afirmação de sua individualidade. Por
conseguinte, o luto se repete nas Canções sem Metro, atualizado em uma sequência de
associações entre as cores e os sentimentos ao gosto dos poetas decadentistas. É o caso
deste poema em prosa onde já não é o filho quem chora a mãe, e sim esta que chora o
filho soldado levado pela guerra: “Da casinha à beira-mar, olhos em febre, a velha mãe
arguia a distância. Lá, mergulhara o vapor que lhe roubava o filho para a guerra. A tarde
passa-se e a noite; a velha, imóvel, marmorizada na dor, como uma escultura do Stabat
Mater. E vem a aurora, uma aurora brutal de chama e sangue. A mãe do soldado caiu
como morta” (POMPÉIA, 2013, p. 67). Nele, o vermelho é associado à guerra. Em outro
poema, o roxo corresponde à tristeza causada pela orfandade:

Tinta tomada à palheta do ocaso e às flores da morte.
Alegre, ela. Muita luz no espaço; bailava no ar o cântico sereno
da manhã; na relva os arbustos orvalhados tinham um pequeno
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sol em cada folha. Somente as violetas sofriam, pungidas pelo
dia.
Outra manhã, tudo mudado. Na atmosfera, um torpor gélido e
sombrio. Os extremos da paisagem gastam-se na cerração como
as orlas de uma pintura velha: nem sol nem pássaro na relva.
Agora, órfã.
As violetas revivem, as melancólicas, desabrochando em
suspiros, sob as lágrimas da chuva (POMPÉIA, 2013, p. 66-67).

A morte, por sua vez, é associada ao negro, na tradição do luto:

O contraste da luz é a noite negra.
Sente-se na epiderme a carícia do calafrio; envolve-nos um clima
glacial; estranha brisa penetra-nos, feita de agulhas de gelo. Em
vão flameja o sol a pinto. Sente-se dentro na altura a noite negra,
invernosa, polar; sofre-se o contato da Sombra. Tudo travas,
sinistramente trevas. O dia, resplandecente na alvura dos
edifícios, produz o efeito da prata nos catafalcos. Vemos as
flores, o prado. Monstros! Reclama a carne do pé que os pisa; o
verme sôfrego espreita-nos através da terra... Rir?! Mas o riso
tem a cruel vantagem de acentuar, sob a pele, a caveira...
Há destas escuras noutes no espírito. (POMPÉIA, 2013, p. 69).

Eis o luto de Raul Pompéia: “Reclama a carne do pé que os pisa; o verme sôfrego
espreita-nos através da terra... Rir?! Mas o riso tem a cruel vantagem de acentuar, sob a
pele, a caveira...”. Ele recita Augusto dos Anjos pela boca de Yorick. E, assim, atualiza –
dentro da tradição/criação literária – um tropo da retórica barroca, que é o memento mori.
N’O Ateneu, a paródia do romantismo realiza-se, por exemplo, no luto pela morte da
infância como “aurora” das nossas vidas, sepultada na cinza dos anos que não voltam
mais; Sérgio encena a perda da infância com um artifício tão dramático – no sentido
teatral – como na peça de Shakespeare. E, ao fim, o que vemos é uma paródia da tradição
romântica, um pastiche sobre os versos do poema Meus Oito Anos, de Casimiro de Abreu.
O jovem príncipe, a caveira do bobo entre os dedos, lamenta-se pela perda daquele
que o levara mil vezes às costas quando menino, que tanto o fizera rir, restando daquela
infância apenas uma caveira sem lábios... E Hamlet pergunta: “Onde estão nossas
brincadeiras, agora?”. Os brinquedos de Hamlet se foram com os de Telêmaco, que se
foram com os de Sérgio e Stephen; são irmãos da mesma família literária; herdeiros de
todos os sentimentos humanos que se traduziram – segundo Raul Pompéia – em “auroras
de rosa como em Homero” (POMPÉIA, 2013, p. 70).
Em outro poema das Canções sem Metro – intitulado “Hamlet” –, Raul Pompéia
dialoga diretamente com o texto de Shakespeare:
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Realmente, vãs e nulas são as palavras!
Homem, universo, vida, eternidade... Qual o significado deste
vocabulário esquivo? A sabedoria dos séculos acumulou palavras
e palavras, definindo o mundo por um sistema pretencioso de
sons. Sob a sibilação cromática das sílabas, como no invólucro
impenetrável das aparências, o mundo vive e defende-se,
indefinido sempre, absurdo e misterioso. A investigação dos
vocábulos, arrogante e impotente, ruidosa e revoltada, levantase, ofega, arroja-se e retrai-se – cóleras doudejantes do mar
assanhado contra o promontório. O mistério da escarpa rebelde
vai zombando do embate. Vocifera e brama o oceano. O seu
destino é esse; o destino da rocha é triunfar. Tanto vale, em suma,
a energia do granito como a impotência do mar. Rugem as ondas
e tombam... por que não vencem? E a pedra... por que triunfa?
Vãs e nulas são as palavras, Hamlet; mas a obscuridade que as
degrada é essa mesma sombra invulnerável e tremenda, alma
negra do universo, tormento perpétuo do teu cérebro (POMPÉIA,
2013, p. 123-124).

É curioso notar que as preocupações desse Hamlet com “o sistema pretencioso de
sons”, a “silabação cromática das sílabas” e a “investigação dos vocábulos”, são as
mesmas de Stephen e Sérgio enquanto reflexo de uma nostalgia da forma poética. A
culpa, a solidão e a melancolia ensejam em ambos uma ocasião de pensar a linguagem;
em outras palavras, os sentimentos desdobram-se na concretude de uma forma, nesse
caso, no diálogo com o texto de Shakespeare. Lembrando o roubo das peras descrito por
Santo Agostinho, como exemplo da autobiografia espiritual, Munira Mutran evoca uma
tradição literária muitas vezes presente no romance de formação, em que o pecado é
representado como fruto proibido e causa dos remordimentos da consciência: “A criança
torna-se um adolescente atormentado por pesadelos terríveis devido à sua vida de
pecados” (MUTRAN, 2002, p. 55). Vale ressaltar que Sérgio e Stephen experimentam a
sexualidade, ou se veem tentados a fazê-lo, como fruto proibido da linguagem; a zona
erógena dos seus principais tormentos é a língua, aberta na carne da palavra. É assim que
entendemos a paródia que Sérgio faz do romantismo, quando traduz a infância por meio
de clichês; e Stephen Dedalus, no começo do seu retrato, tartamudeando as primeiras
elocuções, repetindo os mugidos dos animais, descobrindo as onomatopeias,
experimentando, por meio da linguagem, a realidade sinestésica de uma pracinha verde
cheia dos “botão vêilde de lozinhas” (JOYCE, 1945, p. 09); ou mesmo enlevado com as
rimas, descobrindo os perigos da vida e as nódoas da culpa por meio das palavras, como
nos versos que lhe canta a tia Dante.
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As constantes observações sobre a linguagem, feitas por James Joyce quer no
Retrato do Artista, quer no Ulisses, assemelham-se às mesmas que Raul Pompéia expõe
tanto n’O Ateneu, quanto nas Canções sem Metro. Estas têm mesmo como prólogo um
trecho da Métrique Naturelle du Langage, de Paul Pierson, e como epígrafe, uma estrofe
do célebre poema de Baudelaire. Eis a mesma busca pela correspondência entre sons,
perfumes e cores, assim definida: “A cada nota, uma cor, tal qual nas vibrações da luz”
(POMPÉIA, 2013, p. 63). O azul, tantas vezes identificado com a experiência religiosa
de Sérgio, mostra um fascínio de Raul Pompéia pela tradução das sensações por meio das
cores, como bem lemos no famoso poema de Rimbaud:

VOYELLES
A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu: voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes:
A, noir corset velu des mouches éclatantes
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,
Golfes d'ombre; E, candeur des vapeurs et des tentes,
Lances des glaciers, fiers, rois blancs, frissons d'ombelles;
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles
Dans la colère ou les ivresses pénitentes;
U cycles vibrements divins des mers virides,
Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides
Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux;
O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,
Silences traversés des Mondes et des Anges:
- O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux!
...
- L'étoile a pleuré rose au coeur de tes oreilles,
L'infini roulé blanc de ta nuque à tes reins
La mer a perlé rousse à tes mammes vermeilles
Et l'Homme saigné noir à ton flanc souverain32.

32

VOGAIS: A negro, E branco, I rubro, U verde, O azul: vogais,/ Um dia hei de dizer vossas fontes
latentes:/ A, negro e veludoso enxame de esplendentes/ Moscas a varejar em torno aos chavascais,// Golfos
de sombra; E, alvor de tendas tumescentes,/ Lanças de gelo altivo, arfar de umbelas reais;/ I, púrpuras,
cuspir de sangue, arcos labiais/ Sorrindo em fúria ou nos transportes penitentes;// U, ciclos, vibrações dos
mares verdes, montes/ Semeados de animais pastando, paz das frontes/ Rugosas de buscar alquímicos
refolhos;// O, supremo Clarin de estridores profundos,/ Silêncios a esperar pelos Anjos e os Mundos:/ - O,
o Ômega, clarão violáceo de Seus Olhos! // A estrela chorou rosa ao fundo de tua orelha,/ O espaço rolou
branco entre a nuca e o quadril/ O mar perolou ruivo a mamila vermelha/ E o homem sangrou negro o
flanco senhoril. (RIMBAUD, 1995, tradução de Ivo Barroso).
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A modernidade de Raul Pompéia, em plena sintonia com a vanguarda francesa,
realiza-se ao lado de uma constante atualização retórica sobre a linguagem. Essas
preocupações estéticas com o vernáculo, que Pompéia tinha como veículo do pensamento
artístico, remontam a uma longa tradição metalinguística. Vejamos o caso de António de
Melo da Fonseca, que em pleno século XVIII, dentre as maneiras por ele defendidas como
“antídoto” contra os defeitos da língua portuguesa, defende a moderação no uso das
consoantes:

A Poesia desta nova Lingua me parece, que inteiramente se
lograria a mais admiravel harmonia e suavidade, que das fontes
amenissimas de Aganippe e de Hippocrene pode tirar toda a
virtude do ingenho humano; e isso com a maior facilidade, que
pode nesta materia ser dezejada; porque sendo maior, do que
agora he, o numero das Letras vogaes, e das consoantes, e tendo
todos os casos dos nomes, e todas as pessoas dos verbos
terminaçoẽs differentes, e havendo para cada cousa varios
vocabulos,
huns maiores, e outros menores; e tendo
regularmente cada hum alguma especialidade na significação, e
todos grande variedade de sons, e de syllabas breves e longas, e
nellas ordinariamente notavel simpatia com as cousas
significadas: tudo isto junto facilitaria grandemente a eleiçaõ dos
Poetas, e a elegancia e clareza das obras metricas, principalmente
se delas se quizesse tirar a obrigaçaõ modesta dos Consoantes. A
qual he certo, que nada pode contribuir para o verdadeiro officio
da Poesia, que he mover os affectos; antes serve somente para
ligar e embaraçar a razaõ, e endurecer o estilo, tirando a os Poetas
liberdade de dizer o que querem. Donde nasce, que muitas
pessoas fazem hoje mais facilmente os versos Latinos, que os
vulgares, tendo muito menor conhecimento d Lingua Latina, que
da Vernacula (FONSECA: 1710, p. 268).

As coincidências já observadas entre a poética e a retórica repetem-se na maioria
desses antigos tratados de linguagem, a exemplo, por conseguinte, de Manuel Severim de
Faria, segundo o qual as páginas de Camões, banhadas por uma resplandecente
“variedade nervosa” de figuras retóricas,

compõem-se de “belas descrições” e

abundância de temas: “De Deidades, de Cocilios, de navegaciones, de tormentas, de
batallas, de bosques, de jardines, de Islas, de fabricas, de provincias, de Heroes, de damas,
de esferas, de costumbres, de valentias, y de amores, de triunfos, de estados, de
desposorios, de combites, de sciencias, de artes, de virtudes, de vicios de premios, de
castigos, y finalmente de todo” – conclui Severim de Faria, sublinhando a variação
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dinâmica desses elementos – “y todo fuera del fastidio, con que muchos suelen hacer
muchas descripciones, despendiendo un canto entero en una hambre, o en una gloria, o
en un infierno” (apud FONSECA, 1710, p. 365).
N’O Ateneu, a atualização dessa retórica exemplifica-se, com maestria, nos
discursos realizados por Doutor Cláudio, que após discorrer sobre a evolução da arte e o
princípio da variação, assim a define:

Além de inútil, a arte é a arte é imoral.
[...]
Cruel, obscena, egoísta, imoral, indômita, a arte é a superioridade
humana – acima dos preceitos que se combatem, acima das
religiões que passam, acima da ciência que se corrige; embriaga
como a orgia e como o êxtase.
E desdenha dos séculos efêmeros.
(POMPÉIA, 1981, p. 163).

Esses discursos representam, por assim dizer, o pensamento estético de Raul
Pompéia a partir de um exercício metalinguístico; tanto é que se contrapõem aos discursos
empolados do Professor Venâncio, cuja retórica bacharelesca, então muito em voga,
sobretudo nas ocasiões solenes, é assim desmentida por meio da sátira:
Em meio do tumulto ebrifestante, ouviram-se palmas. À
cabeceira da mesa principal, apresentavam-se de pé Aristarco e
o empertigadinho e cúprico professor Venâncio. Era a poesia!
Venâncio de Lemos costumava improvisar, mais ou menos
previamente, estrofes análogas nas festas campestres.
Outros professores, que tinham concorrido ao piquenique,
davam-se à faina grosseira de jantar. Ele não.
Havia um quarto de hora que andava misteriosamente por uma
aléia de bambus, esfiapando as barbicas, a gaforinha, palpando a
testa, arrancando inspiração ao couro cabeludo, passando,
nervoso, repassando, espiando furtivamente pela nossa
admiração. Ninguém ousava-se acercar-se, temendo perturbar a
elaboração do gênio.
Muchochos adoráveis das brisas, que andais pela manta,
gemedoras fontes, que desfiais à toa as lágrimas de vossos
penares, amáveis sabiás cantores, que viveis de plantão na
palmeira da literatura indígena, sem que vos galardoe uma verba
as secretaria do Império, vinde comigo repartir o segredo do
vosso encanto! Sedutoras rolinhas, um pouco da vossa ternura!
Vívidos colibris, a mim! que sois como os animados tropos no
poema frondoso da floresta... E as inspirações vieram. Primeiro,
cerimoniosamente, à altura, volteando espirais de urubu sobre a
carniça; depois de chofre, caindo-lhe às bicadas sobre o estro. O
estro entorpecido acordou. Fez-se hipogrifo um asno morto. O
poeta foi registrando as estrofes.
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Quadras de rima fácil de particípios, espancados pelo camartelo
contundente dos agudos.
Sustou-se em toda a linha o furor gastronômico dos rapazes.
Ficamos a ouvir surpresos.
Murmuraram as brisas; as fontes correram; tomaram a palavra os
sabiás; surgiram palmeiras em repuxo; houve revoada de juritis,
de beija-flores; todas essas cousas, de que se alimentam versos
comuns e de que morrem a fome os versejadores. Súbito, no
melhor das quadras, exatamente quando o poeta apostrofava o
dia sereno e o sol, comparando a alegria dos discípulos com o
brilho dos prados, e a presença do Mestre com o astro supremo,
mal dos improvisos prévios! desata-se das nuvens espessadas
uma carga d’água diluvial, única, sobre o banquete, sobre o
poeta, sobre a miseranda apóstrofe sem culpa.
Venâncio não se perturbou. Abriu um guarda-chuva para não ser
inteiramente desmentido pelas goteiras e continuou, na guarita, a
falar entusiasticamente ao sol, à limpidez do azul.
Não querendo desprestigiar o estimável subalterno, Aristarco
fingia acreditar no improviso e, indiferente, deixava cair o
aguaceiro. As abas do chapéu de palha murchavam-lhe ao redor
da cabeça, o rodaque branco desengomava-se em pregas verticais
gotejantes (POMPÉIA, 1981, p. 196-197).

É visível a crítica de Raul Pompéia à poesia romântica, encarnada como
metonímia na caricatura de Venâncio. Ele critica, sobretudo, o princípio da inspiração,
que se contrapõe ao extenuante trabalho de elaboração artística, por exemplo, realizado
nas Canções sem Metro. E assim como fizera em seu livro de poema em prosa, denuncia
a tirania dos versos e da métrica. O sentido de literatura nacional, representado pelo
nativismo e pela poesia indianista, é por conseguinte desmentido pela sua própria ironia
para com o progresso histórico, já desmentido por Sérgio na constatação de que todas as
datas se repetem. Raul Pompéia chega a antecipar a sátira que Manoel Bandeira faria aos
parnasianismos, décadas depois, com o poema “Os Sapos”.

*

A fase religiosa de Sérgio e Stephen, enquanto matéria de ficção, constituem dois
exemplos de uma autobiografia espiritual em que “a vida é conflito entre a tendência
natural do homem de pecar e o desejo de fazer o bem, e de salvar a alma” (MUTRAN,
2002, p. 53). Porém, enquanto linguagem, a religiosidade de ambos não apenas reflete
um estado psicológico das personagens, tampouco simples recordações biográficas dos
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seus autores; mais do que isso, essa religiosidade – entendida como epifania – opera uma
subversão retórica do discurso religioso, desdobrando-se em uma novidade estética na
qual o tom grave e solene, muitas vezes, resulta em ironia. No caso específico de Stephen,
já se perguntou se as indagações metafisicas ecoavam verdadeiramente os conflitos da
experiência jesuítica de James Joyce. Em sua Retórica da Ficção, Wayne Booth questiona
se a rejeição do sacerdócio representaria um triunfo, uma tragédia ou, apenas, uma
comédia de erros: “A maior parte dos leitores, mesmo aqueles que seguem a nova moda
de ler Stephen ironicamente, parecem tê-la lido como um triunfo: o artista liberta-se de
uma das amarras que o prendem” – e, logo em seguida, deixa-nos dois caminhos de leitura
– “Qual é, então, o Portrait que havemos de escolher – o da alma artística batalhando
vitoriosamente pela necessária libertação, ou o do filho de Deus optando, como Lúcifer,
pela condenação?” (BOOTH, 1980, p. 342-343). O primeiro não invalida o segundo, mas
é, sem dúvida, o que interessa ao artista. Joyce e Pompéia são modernos, inclusive, na
subversão do próprio gênero; fazem, assim, do romance de formação, não apenas
recordações de suas vidas, mas um retalho das recordações de todas as infâncias célebres,
razão por que sejam “recordações hipócritas”, isto é, uma paródia de momentos que se
repetem na História sob o signo da Idade de Ouro. A própria experiência religiosa, assim
tomada, resulta da metamorfose de velhas epifanias, a exemplo da menção em comum
que Sérgio e Stephen fazem aos Exercícios Espirituais de Inácio de Loyola. E, como
jovens artistas, eles exerciam um modelo, subvertendo-o – seja em derrisão, seja em
êxtase – na modernidade epifânica de sua linguagem.
Eis, por exemplo, como isso ocorre n’O Ateneu. Após uma “amarga descida ao
fundo descrédito escolar”, encenada sob o signo da emblemática “queda do anjo”, Sérgio
experimenta um “período sereno da minha vida moral” durante o qual os fragmentos do
discurso amoroso metamorfoseiam-se em ladainhas, antífonas, salmos etc. Ele o descreve
– em clara atitude estética – como um “capítulo a escrever sobre uma banqueta de altar,
ou com o alfabeto azul que delineia o fumo do incenso no ar tranquilo, inolvidáveis
tréguas de infinito sossego em toda a minha juventude” (POMPÉIA, 1981, p. 93). É um
capítulo sinestésico, em que se evoca a materialidade da liturgia romana em
correspondência com as volúpias da linguagem; Sérgio, por assim dizer, realiza uma
verdadeira paródia do tom litúrgico da poesia simbolista. É inevitável o paralelo com o
poema “A Catedral”, de Alphonsus de Guimarães:
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Entre brumas ao longe surge a aurora.
O hialino orvalho aos poucos se evapora,
Agoniza o arrebol.
A catedral ebúrnea do meu sonho
Aparece na paz do céu risonho
Toda branca de sol.
E o sino canta em lúgubres responsos:
Pobre Alphonsus! Pobre Alphonsus!
O astro glorioso segue a eterna estrada.
Uma áurea seta lhe cintila em cada
Refulgente raio de luz.
A catedral ebúrnea do meu sonho,
Onde os meus olhos tão cansados ponho,
Recebe a benção de Jesus.
E o sino clama em lúgubres responsos:
Pobre Alphonsus! Pobre Alphonsus!
Por entre lírios e lilases desce
A tarde esquiva: amargurada prece
Põe-se a luz a rezar.
A catedral ebúrnea do meu sonho
Aparece na paz do céu tristonho
Toda branca de luar.
E o sino chora em lúgubres responsos:
Pobre Alphonsus! Pobre Alphonsus!
O céu e todo trevas: o vento uiva.
Do relâmpago a cabeleira ruiva
Vem acoitar o rosto meu.
A catedral ebúrnea do meu sonho
Afunda-se no caos do céu medonho
Como um astro que já morreu.
E o sino chora em lúgubres responsos:
Pobre Alphonsus! Pobre Alphonsus!
(In MURICY, 1987, p. 468).

Antes das Canções sem Metro, as linhas que compõem esse capítulo antecipam o
poema em prosa, não obstante Andrade Muricy tenha As Gouaches (1892), de João
Barreira, como o texto com o qual “o poema em prosa entrou na nossa vida literária”
(MURICY, 1987, p. 85). Há uma forte tradição francesa nesse capítulo. Lêdo Ivo já
observara a presença do autor dos Petits Poèmes en Prose na obra de Raul Pompéia – e
essa tradição não escapa ao próprio Barreira, tradutor de Gustave Flaubert. O certo é que
se exercita, nesse capítulo, uma verdadeira glosa da torre de marfim.
158

As metamorfoses de Sérgio e Stephen coincidem, por conseguinte, com uma
experiência religiosa por meio da qual a própria melancolia se acrisola na torre de marfim
da contemplação estética. Nessa atmosfera mística, realça-se um tema que Stephen e
Sérgio herdam imediatamente da tradição decadente, em plena florescência simbolista: a
“torre de marfim”. O tema se cristalizou como símbolo da solidão do artista. Mas é
curioso notar que possui duas tradições, uma cristã e outra pagã. A primeira origina-se no
Cântico dos Cânticos, como símbolo de pureza: “Teu pescoço é como uma torre de
marfim” (7:2). É assim que se repete, na Ladainha de Nossa Senhora, entre os epítetos
consagrados à Virgem Maria. A segunda, por sua vez, associa-se às portas do sono de
Morfeu, uma das quais, de chifre, dá passagem aos sonhos verdadeiros e outra, de marfim,
aos falsos, segundo nos diz Virgílio em sua Eneida. De marfim talvez seja o crânio que
Hamlet leva nas mãos... E as portas desses dois retratos que nos conduzem, por fim, a um
sonho falso, ou seja, à fábula. A formação artística de Sérgio e Stephen é uma solidão
ebúrnea; e, assim como o próprio Morfeu, camaleônica; uma solidão que se desdobra em
metamorfoses conforme sua correspondência com outras a solidões. A do jovem Törless,
por exemplo; a de Tom Jones; a de Tonio Kröger etc.
A fase religiosa de Sérgio – assim como as lembranças do poeta – mesura-se entre
o sonho e a realidade; entre uma serenidade onírica e a inevitável queda imposta pelo
Ateneu, onde não se permitem os anjos, segundo explicara Aristarco, “porque os meninos
bonitos não provam bem no meu colégio”... O mesmo coro é ouvido, não pela boca do eu
lírico, mas pelas quarenta janelas que assombram a consciência do menino, a quem a
censura e a descoberta da própria realidade deitaram fora os cachos dourados da
inocência. “Encarnei o pecado na figura do Sanches” – diz Sérgio, após sua iniciação pelo
colega nas maldades do mundo. O mundo já não é paraíso, senão perdido: “A
incredulidade primeira acabou em meu espírito, reconhecendo o descalabro deste val de
lágrimas em que vivemos” (POMPÉIA, 1981, p. 93). Eis a razão daquele aviso: “Coragem
para a luta!”. Nesse sentido, os tópicos do mundo às avessas e do locus amoenus dialogam
com a retórica da redenção religiosa, que funciona como uma verdadeira torre de marfim
onde Sérgio supõe-se resguardado do pecado. Ele, então, ensaia seus próprios exercícios
espirituais como palimpsesto: “Ao tempo que devia consagrar à minha reabilitação nos
estudos, pus-me a estudar, como Inácio de Loiola, talvez, na mesma idade, a reabilitação
do mundo” (POMPÉIA, 1981, p. 93). E faz do Ateneu a gruta de Manresa.
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O questionamento de Wayne Booth, quanto à ironia do tema religioso no Retrato
do Artista, não se aplica a O Ateneu. Sérgio é declaradamente irônico. Lembremos que
Stephen é o alter ego de um ex-aluno de colégio jesuíta que estivera prestes a ordenar-se;
Sérgio, ao contrário, reflete um republicano abolicionista, educado em ambiente mais ou
menos laico, que simpatiza com as ousadias antimonárquicas do filho de Aristarco.
Portanto, sua experiência religiosa é declaradamente um pastiche da catequese: “Note-se
de passagem que, apesar dos anseios de bem-aventurança, eu ia mal no catechismo como
no resto” (POMPÉIA, 1981, p. 95). O que ele mais deseja é uma reabilitação não perante
os anjos, mas no conceito do Ateneu, talvez para evitar não uma queda bíblica, mas a
ruína da própria vaidade: “Nutria talvez no íntimo o ambicioso interesse de um dia
reformar os homens com o meu exemplo pontificial de virtudes no sólio de Roma; mas a
verdade é que me dediquei conscienciosamente ao santo empenho de merecer essa
exaltação, preparando-me com o tempo” (POMPÉIA, 1981, p. 94). Sérgio maneja o
discurso religioso com o mesmo talento subversivo com o qual manejara o épico; e, por
conseguinte, com a mesma consciência artística. O heroísmo que não pudera realizar com
o texto homérico, ensaia agora com a paródia do discurso religioso: “Perdido o ideal
cenográfico de trabalho e fraternidade, que eu quisera que fosse a escola, tinha que soltar
para outras bandas os pombos da imaginação” – saindo-se, ao fim e ao cabo, com suas
constantes frases de efeito – “Viveiro seguro era o céu. Ficava-me a vendagem da eterna
felicidade, que se não contava” (POMPÉIA, 1981, p. 94-95).
Essa correspondência estética da religião é visível, por exemplo, em um retrato
que Sérgio leva consigo de Santa Rosália, “uma pequena imagem em cartão, gravura de
aço e aguadas de fino colorido” (POMPÉIA, 1981, p. 99). Ele não sabe o porquê da
devoção, mas o certo é que era lembrança de uma prima que morrera. “Um dia, não sei
se do pranto que tinha nos olhos, vi animar-me o rosto à pequenina gravura. Eu pensava
na prima; descobri na imagem uma identidade comovente de traços fisionômicos com a
pequenina morta. Guardei então, como um retrato, Santa Rosália” (POMPÉIA, 1981, p.
100). Sérgio, assim devoto, pensa em armar uma capela no compartimento que lhe
correspondia na sala de estudos, transformando-o em “bosque de flores”, onde deixaria
acesa uma lâmpada; ao fundo, um passe-partout dourado faria as vezes de altar à
veneranda padroeira dos seus cuidados de menino. No entanto, nenhum lugar menos
místico... O salão era longo e estreito, tão escuro quanto uma catedral românica, porém
não servia sequer à guarda de livros, tampouco às devoções espirituais. Ali, os meninos
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se dedicavam ao ensaio de sua maturidade: os futuros esportistas criavam ratinhos
atrelados a pequenos carros de papelão, “cuidadosamente desdentados a tesoura”; os
futuros políticos criavam camaleões e lagartixas, “declarando-se-lhes precoce a
propensão pelo viver de rastos e pela cambiante das peles”; outros ensaiavam-se, ainda,
nos ofícios de entomologistas, admirando “a florescência das borboletas”, ou
mineradores, ou botânicos maravilhados com as “delicadas rendas secas de filamentos
das folhas descarnadas”; um dos que guardavam “caveiras de passarinho, ovos vazados,
cobras em cachaça”, decepcionara-se nos exercícios de zoologia, descobrindo que o
suposto crânio de não se sabia que fenomenal quadrúpede encontrado nas “escavações de
uma horta”, não passava de uma carcaça de galinha.
Não dando certo o projeto pela “dificuldade das flores”, que lhe sairiam muito
dispendiosas, resolveu-se por acomodá-la no dormitório, em uma gaveta do móvel onde
guardavam as escovas e os pentes: “E todos os dias, sobre o papel, testemunho de assídua
veneração, depositava uma flor, mantendo na gaveta o clima tépido dos meus fervores,
simbolizados num tributo de perfume” (POMPÉIA, 1981, p. 101). E saúda as “rosas
místicas de maio”- como “mensageiras do amor de Maria”.
Os momentos no coro do Ateneu são um verdadeiro poema em prosa:

Abençoados momentos de contrição e ternura, em que a
disposição venturosa do corpo, depois do banho, vivia um pouco
o recolhimento da poesia cristã, no magnífico salão, guardando
ainda, como os vapores matinais das escarpas, as últimas
sombras da noite por entre os crespos do estuque (POMPÉIA,
1981, p. 101).

Assim como a luminescência hialina penetrando a capela, qual uma verdadeira
ode à conversão do sol, já personificado em criatura pagã redimida sob a atmosfera
mística:

O sol vinha também à capela e colava de fora a fronte às vidraças,
brando ainda do despertar recente, fresco da toillete da aurora,
com medo de entrar, coroado da vergonha de não rezar, pobre
astro ateu. Pelas janelas abertas esgalhavam-se para dentro
frondosas ramas de jasmineiro, como uma invasão de floresta; e
os jasmins de véspera, cansados, debulhavam-se em conchinhas
de nácar pelo soalho, mortos, expirando no ambiente a alma livre
do aroma (POMPÉIA, 1981, p. 101).
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Diga-se de passagem, no caso de Sérgio, uma torre em pedaços; e a própria
melancolia, um plágio do pecado.
Robert Burton, na sequência de curas do estado melancólico, lembra os antigos
costumes que, segundo sua visão protestante, atualizavam o paganismo na devoção dos
santos e mártires, uso de imagens, unguentos, água benta, medalhas, bênção, santuários,
amuletos, entre demais “truques ordinários”:

O jesuíta Barradas tem a audácia de afirmar que as faces de Cristo
e da Virgem Maria curam melancolia, se olharmos fixamente
para elas. O espanhol Pedro de Morales, em seu livro De
pulchritudinem Jesu et Mariae (Da beleza de Jesus e Maria),
confirma a partir de Cartusiano e não sei quem mais que isso era
um provérbio naquele tempo, para os que tinham a mente
perturbada, que diziam Eamus ad videndum filium Mariae,
vamos ver o filho de Maria, tal como hoje o fazem na Igreja de
Santo Antônio, em Pádua, ou na de Santo Hilário em Poitiers, na
França. [...] Lede Lippomano, ou a Legenda Aurea de Jacopo de
Varazze, e encontrareis infinitas historias, ou os relatos dos
nossos jesuítas no Japão e na China, de Mateus Ricci, Acosta,
Loyola, a vida de Xavier, etc. Nada é mais comum em suas obras
que tais exemplos. (BURTON, 2014, vol. III, p. 23).

É curioso como os jesuítas nunca lhe escapam aos comentários... O certo é que a
religião – como espaço da (in)consciência – desdobra-se muitas vezes em sensibilidade
estética no ritual de passagem da adolescência. No catolicismo experimentado por Sérgio
e, sobretudo, por Stephen, a ritualística preservada pelos séculos aguça a sensibilidade
dos jovens artistas, razão pela qual Oscar Wilde, por exemplo, apaixonara-se pela liturgia
romana como sintoma do esteticismo decadentista, uma ruína ensejada por uma língua
morta tão cheia de beleza. Este sintoma decadente não escapou a Raul Pompéia, tampouco
ao jesuíta James Joyce. Ambos, quando tratam da religião, forjam exercícios espirituais
que, por fim, nos acercam mais perto dos seus corações tão selvagens quanto – no dizer
do Doutor Cláudio – é selvagem, indômita e cruel a própria arte. N’O Ateneu e no Retrato
do Artista, a fase religiosa de seus heróis como medianeira entre a individualidade
psicológica e a consciência estética, realiza-se como espaço de subversão retórica, em
que palavra, música e imagem se correspondem, em contínua repetição de todos os
maniqueísmos barrocos – o pecado e a santidade, a feiura e a beleza, o bem e o mau, o
esplendor e a derrota, a queda e a assunção, o prazer e a dor... E sofrem o pecado como
artistas:
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A neblina de melancolia, baixada sobre o colégio da altura da
cordilheira, repercussão da tristeza verde das matas, passava-me
aos ombros como a loba de um seminarista, como o voto de um
frade; eu passeava na circunscrição do recreio como num
claustro, olhando as paredes, brancas como túmulos caiados,
limitando as preocupações do espírito à minha humilhação diante
de Deus, sem olhar para cima, na modéstia curvada dos brutos –
anulando-me a mim mesmo na angústia do pensamento religioso,
como no saco do pano bicudo, preto do farricoco (POMPÉIA:
1981, p. 102).

Essa menção à Companhia de Jesus evoca, por conseguinte, os mesmos exercícios
retóricos sobre os quais Stephen Dedalus moldará sua própria forma, na luta por
desvencilhar-se dos labirintos discursivos da formação religiosa, em busca de
metamorfoses e novidades que lhe oferecerão a agudeza, a arte e o engenho da criação
poética. A mesma experiência religiosa de Sérgio repete-se com Stephen, que exercita a
mesma paródia do discurso religioso.
Ao término do segundo capítulo do Retrato do Artista, Stephen vaga sozinho “[...]
através dum labirinto de ruas estreitas e imundas” (JOYCE, 1945, p. 99). Uma mulher,
“vestida com um longo peignoir côr-de-rosa”, toma-o pelo braço, olhando-o; quando
menos espera, estão nos braços um do outro: “E entre os seus lábios e os dela sentiu uma
descomunal e tímida pressão, mais sombria do que o desmaio do pecado e mais suave do
que o som ou do que o odor” (JOYCE, 1945, p. 100). Essa experiência atormentá-lo-á no
capítulo seguinte, quando ocorre um retiro dedicado a São Francisco Xavier, durante o
qual são proferidos sermões sobre sermões contra o pecado. O pregador, Padre Arnall,
primeiro explica o sentido da palavra “retiro”; depois, a história do Apóstolo das Índias;
e assim prossegue:

Todos os pecados, um por um, iriam sair do seu esconderijo, os
mais rebelados contra a vontade divina, e os mais degradantes
para a nossa pobre natureza corrupta, a mais fraca imperfeição e
a mais hedionda atrocidade. O que adiantava agora ter sido um
grande imperador, um grande general, um formidável inventor, o
mais culto dentre os cultos? Todos eram o mesmo diante da mesa
do julgamento. Ele recompensaria os justos e puniria os
culpados. Um rápido instante bastava para o julgamento da alma
dum homem. Um rápido instante depois da morte do corpo e já a
alma era pesada na balança. O julgamento particular tinha
terminado e a alma tinha passado para a morada da felicidade ou
para a prisão do purgatório ou tinha sido arremessada, rugindo,
no inferno.
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E nem isso era tudo. A justiça de Deus tinha que ser vingada
diante dos homens: depois do julgamento particular ainda
restaria o julgamento geral. Chegara o dia final. O dia do Juízo
Final estava aí. As estrêlas do céu estavam caíndo sobre a terra
como figos arrancados da figueira balançada pelo vento.
[...]
Não mais o manso Cordeiro de Deus, não mais o humilde Jesus
de Nazaré, não mais o Homem dos Aflitos, não mais o Bom
Pastor! E êle é visto agora vindo por sôbre as nuvens, com grande
poder e majestade, rodeado por nove coroas de anjos, anjos e
arcanjos, principalidades e virtudes, tronos e dominações,
querubins e serafins, Deus Onipotente, Deus Eterno. [...] Ao
injusto êle o enxotará da Sua presença, gritando na Sua majestade
ofendida: Afastai-vos de mim, vós, ó malditos, ide para o fogo
eterno que foi preparado para o demônio e seus anjos. Oh, então,
a agonia dos miseráveis pecadores!
[...]
E esse dia há devir, chegará, deve vir: o dia da morte e o do
julgamento. A morte é certa. (JOYCE, 1945, p. 11-112).

Nesse capítulo, James Joyce se vale do fluxo de consciência aprendido da própria
confissão jesuítica. Os discursos do orador e o pensamento do protagonista se misturam.
Atormentado pelos sermões, Stephen Dedalus imagina que todas aquelas advertências lhe
são dirigidas; ele se martiriza, então, lembrando-se do pecado da carne cometido no
término do segundo capítulo: “Tôdas essas palavras eram para êle. Contra o seu pecado,
sórdido e secreto, todo o ódio de Deus era dirigido. A lâmina do pregador tinha provado
profundamente dentro da sua consciência entreaberta; e sentia agora que a sua alma estava
ulcerada com o pecado” (JOYCE, 1945, p. 113). E se lhe abrem as portas do próprio
Inferno:

E havia criaturas por esse campo: uma, três, seis: criaturas a
mexerem-se para lá e para cá, pelo campo. A malícia do mal
fulgurava em seus olhos vivos, enquanto se mexiam para cá e
para lá, arrastando atrás de si longos rabos. Um rictus de cruel
malignidade iluminava-lhes o rosto ossudo e velho. Uma estava
apertando de encontro às costelas um colête de flanela
dilacerado; outra queixava-se monòtonamente da sua barba se ter
prendido aos cactos eriçados. Uma linguagem afeminada saia de
seus lábios sem saliva, à medida que se agitavam em círculos
vagarosos, rodeando o campo, esbarrando aqui e acolá entre os
cactos, meneando suas longas caudas por entre as balouçantes
urtigas. Moviam-se em vagarosos círculos, fechando-os cada vez
mais, com uma linguagem afeminada a sair de seus lábios, suas
longas caudas tremulantes emporcalhadas com urina, batendo em
suas horrendas faces... (JOYCE, 1945, p. 134-135).
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Stephen se depara com uma extremidade alegórica entre a perdição e a salvação
semelhante à Adoração do Nome de Jesus de El Greco: “Aquele era o seu inferno. Deus
lhe tinha permitido ver o inferno reservado para os seus pecados; fedorento, bestial,
maligno, um inferno de monstros caprinos e lúbricos. Para êle. Para êle!” (JOYCE: 1945,
p. 135). Todas as admoestações do Padre Arnall contra o pecado remordem-lhe o sossego,
como se lhe fossem dirigidas a ele próprio. Stephen, aterrorizado, precipita-se da cama,
vomitando pela boca os demônios da consciência. Ele, então, roga a Cristo – como bom
jesuíta – para que o santifique com sua alma; salve-o com o seu corpo; inebrie-o com o
seu sangue; lave-o com suas águas; conforte-o com o exemplo da sua paixão; ouça-o com
sua bondade; esconda-o do pecado dentro das suas chagas; esconda do pecado dentro das
suas chagas; defenda-o do espírito maligno; e, por fim, permita-lhe a redenção juntos aos
anjos e santos. Ele próprio se sente um anjo caído... “Os seus olhos estavam rasos de
lágrimas e voltando-os humildemente para o céu, chorou pela inocência que havia
perdido” (JOYCE, 1945, p. 136). Stephen mantém-se inelutavelmente preso ao
circunlóquio das suas palavras. É assim nos sermões do Padre Arnall; e também quando
busca libertar-se do sentimento de culpa, antecipando o castigo – segundo Freud – por
meio da confissão, que lhe exige expressar verbalmente o pecado:

A vergonha cobria-o todo, como que de incandescentes cinzas
caíndo continuamente. Ter que dizer tudo com palavras! A sua
alma, sufocada e desamparada, ia cessar de existir. [...] Os
pecados gotejavam dos seus lábios um por um, gotejavam em
pingos vergonhosos da sua alma, ulcerando e destilando como
uma chaga, uma horrenda torrente de vício. Os últimos pecados
destilavam ainda mais lentamente, sòrdidamente. Agora já não
havia mais o que contar. Abaixou a cabeça, vencido (JOYCE,
1945, p. 139).

A confissão, como técnica inspirada nos exercícios espirituais, não escapou a
James Joyce, que a experimentara nos olhos do Padre Henry, o qual, segundo as anotações
de Richard Ellmann, orgulhava-se da sua “habilidade em julgar personalidades”
(ELLMANN, 1989, p. 71). Em todo caso, essa modalidade de discurso servira, sem
dúvida, de modelo ao fluxo de consciência que nos envereda pela psicologia da
composição de Stephen. É uma castração que o fragmenta e, ao mesmo tempo, enreda-o
e o liberta de seus labirintos, porque nela ele exorciza os fantasmas literários que o
perseguem.
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Esses fantasmas são exorcizados no ensaio de Bernardina Pinheiro, a partir da
ideia de Stehen Dedalus como alter ego de James Joyce, e das concepções de Freud e
Lacan. A culpa, entendida pelo primeiro como “angústia da castração”, situa-se, de
acordo com o segundo, no “[...] lugar que o sujeito ocupa no significante do seu desejo”
(PINHEIRO, 1997, p. 131-133). Esses caminhos enveredam-nos mais perto do coração
selvagem de Stephen, um garoto cujo espírito fora moldado, desde a mais tenra infância,
sob o martelo da castração, que lhe bate como um eco de culpa gesto após gesto,
pensamento sobre pensamento, sôbolos rios da consciência em constante fluxo de
punição. É assim logo no começo do livro, quando a personagem Dante o ameaça com
uma água que lhe arrancaria os olhos caso não se arrependesse por haver dito,
inocentemente, que ao crescer se casaria com a pequena Eileen. “Apesar de ignorar a
extensão do seu crime – o de um menino irlandês, católico, ter a ousadia de pensar em se
casar com uma menina protestante – Stephen, escondido debaixo da mesa, é atacado por
um poderoso sentimento de culpa” (PINHEIRO, 1997, p. 133). Stephen, então, modela o
sentimento na forma de poema:

Arranca os olhos desse frêguês!
Então você diz isso outra vez?
Ah! Você vai dizer outra vez?
Arranca os olhos dêsse freguês!
Então você diz isso outra vez?
Arranca os olhos dêsse freguês!
Arranca os olhos dêsse freguês!
Ah! Ele não diz mais outra vez!
(JOYCE: 1945, p. 10)

É precoce a sensibilidade de Stephen para com as palavras. Elas não lhe saem da
memória “compósita e dilatada”, como diz Vico. Ele não esquece, por exemplo, quando
um garoto chamou outro de “aspargo”. E quando lavava as mãos no lavatório do Hotel
Wicklow, a água escorria pelo buraco da pia “feito um som que era direitinho essa
palavra” (JOYCE, 1945, p. 13-14). E assim como as ouvidas, também as palavras
impressas lhe causavam admiração: “Experimentara a fria e depois um pouquinho, a
quente; e vira as palavras impressas nas torneiras. Que coisa mais esquisita” (JOYCE,
1945, p. 14). É assim, por meio da linguagem, que transita entre o pecado e a salvação;
entre as considerações místicas e os problemas da língua. Ei-lo, depois, visitando Cork
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com Simão Dedalus. No anfiteatro de medicina onde estudara o pai, de repente, deparase com uma palavra que o atormenta:

Estêvão deixou-se ficar aos fundos, deprimido mais do que nunca
pela escuridão e pelo silêncio do anfiteatro e pelo ar que aquilo
remoçava de estudo objetivo e crú. Sôbre a carteira leu a palavra
Foetus feita a canivete várias vêzes na madeira escura e
manchada. A inesperada legenda alvoroçou-lhe o sangue;
pareceu-lhe sentir à sua volta os estudantes ausentes e tal
companhia deixou-o arrepiado. [...] Mas tanto a palavra quanto a
visão cabriolavam diante dos seus olhos enquanto voltava
atravessando o quadrângulo rumo aos portões do colégio.
Chocava-o encontrar no mundo exterior um traço do que tinha
julgado até então ser uma doença individual e brutal do seu
próprio espírito. Seus monstruosos pesadelos voltaram,
amontoando-se em sua memória. Também eles haviam saltado
diante dêle, inesperada e furiosamente, e eram bem mais do que
meras palavras. Dera-lhes incontinente entrada e lhes permitira
vasculharem e aviltarem o seu intelecto, sem que soubesse donde
tinham vindo, de qual antro de monstruosas imagens, e sempre
frágeis e humildes para com os outros, inquietando-o e
maltratando-o ao se apoderarem dele (JOYCE, 1945, p. 88-89).

Ainda em Cork, os velhos amigos do pai lhe contam que Simão Dedalus fora o
maior namorador da época: “O Retrato faz a palavra concentrar o senso de puberdade de
Stephen, em que sexo é censurável, irresistível. Ele próprio envergonhadamente pudico
em relação a meninas, Stephen ruminava sobre a reputação do pai como grande
namorador [...]” (ELLMANN, 1989, p. 58). E assim vai experimentado a realidade, que
lhe agride o sensível espírito de jovem artista. Essa formação, vista no próprio Joyce,
chega a uma liberdade que o próprio Stephen não encontraria nem mesmo no Ulysses; ele
jamais aceitaria, como Joyce, que a banalidade mais suja alcançasse a beleza predicada
por São Tomás de Aquino.
Não importa que Sérgio e Stephen padeçam, ou não, da culpa religiosa. O que nos
interessa é a forma dessa culpa; a morfologia do pecado. O questionamento de Wayne
Booth quanto à verídica religiosidade do alter ego de Joyce nos dá, sem dúvida, um
Stephen que luta contra Lúcifer, mas em busca da “luz” artística – luciferina – divisada
por Paul Valéry na ambição de Fausto: “Ce style-là me paraît tout méphistophélique,
Monsieur l’Auter!... En somme, le style... c’est le diable!”. Na paródia do discurso
religioso, forma-se o estilo da sua própria consciência, isto é, a forma narrativa
engendrada pelo monólogo interior. Não apenas sentimos, como vemos os tormentos de
Stephen; ouvimo-los em seus diapasões; e sobre nossas vistas deita-se um cheiro por
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vezes de enxofre, por vezes de incenso ardendo no turíbulo das páginas. Eis o perfeito
senso de concretude das palavras. Um apelo sinestésico que, em parte, é sintoma de uma
época; mas que representa uma universal nostalgia da forma. Talvez nisso consista uma
atualização do conceito artístico da “claridade” de Tomás de Aquino, em plena
consonância com a luta de Sérgio. O que lhes interessa é o estilo; a maior luta, e mais
diabólica, é moldá-lo sobre as ruínas da tradição ainda com modernidade.
Essa culpa reporta-nos, por exemplo, às páginas de Infância (1945) de Graciliano
Ramos.
Sabemos, por meio de Sérgio, que Aristarco enchia o Império com caixões de
livros elementares, confeccionados com o auxílio de professores “prudentemente
anônimos”: “caixões e mais caixões de volumes cartonados de Leipzig, inundando as
escolas públicas de toda parte com a sua invasão de capas azuis, róseas, amarelas, em que
o nome de Aristarco, inteiro e sonoro, oferecia-se ao pasmo venerador dos esfaimados de
alfabeto dos confins da pátria” (POMPÉIA, 1981, p. 33). Ao que parece, a farinha de
Aristarco – ou melhor, de Abílio César Borges – engordara o “pão do espírito” pelos
sertões nordestinos. E da mesma biblioteca é o livro folheado por Graciliano Ramos, em
um capítulo não por acaso intitulado “O Barão de Macaúbas”: “Um grosso volume
escuro, cartonagem severa. Nas folhas delgadas, incontáveis, as letras fervilhavam,
miúdas, e as ilustrações avultavam num papel brilhante como rasto de lesma ou catarro
seco” (RAMOS, s/d, p. 117). Essa correspondência de assuntos, métodos e materiais
pedagógicos lembra-nos a sistematização do ensino dos jesuítas, à época de Stephen
Dedalus. E, sobretudo, mostra-nos os ecos do livro de Raul Pompéia.
A “constelação de pedraria”, que ofuscara Sérgio, reflete aqui a mesma ilusão de
divindade que não permite ao garoto desconfiar das “vastas barbas pedagógicas” daqueles
manuais; e, como o herói do Ateneu, este sertanejo vê-se em semelhante peleja com o
busto de Aristarco, estampado no livro de leituras em meio às fábulas e apólogos: “Um
tipo de barbas espessas, como as do mestre rural visto anos atrás. Carrancudo, cabeludo.
E perverso. Perverso com a mosca inocente e perverso com os leitores. Que levava a
personagem barbuda a ingerir-se em negócios de pássaros, de insetos e de crianças? Nada
tinha com esses viventes” (RAMOS, s/d, p. 117-118). Ele se acha culpado por não
descobrir o fascínio daquelas histórias: “Temi o Barão de Macaúbas, considerei-o um
sábio enorme, confundi a ciência dele com o enigma apresentado no catecismo (RAMOS,
s/d, p. 119). Graciliano Ramos expõe, primeiro com suposta ingenuidade, a mesma
anulação de senso crítico imposta em sua experiência de colégio: “De quem seria o
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defeito, do Barão de Macaúbas ou meu? Um homem coberto de responsabilidades com
certeza escrevia direito” (RAMOS, s/d, p. 119). Um após outro, os livros de leitura
cansavam-no; a fantasia ali pretendida pelas fábulas, embrutecia-se na linguagem seca. O
menino por vezes questiona sua própria inteligência; chega a sentir-se nauseabundo. E a
própria materialidade dos livros veste de fealdade o que deveria ser beleza: “Papel
ordinário, letra safada. E, logo no intróito, o sinal do malefício: as barbas consideráveis,
a sisudez cabeluda” (RAMOS, s/d, p. 119). Mas logo deita por terra, com a faca só lâmina
de seu estilo enxuto que nem pedra, agudo qual espinho de “sodoro”, o couro luzente
daquelas máscaras, as rédeas, enfim, que lhe aprisionam a verde imaginação. É assim, por
exemplo, com a leitura de Camões, cujos versos enredaram muitos meninos pelos
labirintos sintáticos d’Os Lusíadas. Os sertanejos sabiam de cor o ditado “Inês é morta”.
E também Graciliano Ramos – sem um Sanches que lhe abrisse a porta da Ilha dos
Amores – naufraga por mares dantes navegados:

Foi por esse tempo que me infligiram Camões, no manuscrito.
Sim senhor: Camões, em medonhos caracteres borrados – e
manuscritos. Aos sete anos, no interior do Nordeste, ignorante da
minha língua, fui compelido a adivinhar, em língua estranha, as
filhas do Mondego, a linda Inês, as armas e os barões assinalados.
Um desses barões era provavelmente o de Macaúbas, o dos
passarinhos, a mosca, da teia de aranha, da pontuação. Deus me
perdoe. Abominei Camões. E ao Barão de Macaúbas associei
Vasco da Gama, Afonso de Albuquerque, o gigante Adamastor,
barão também, decerto (RAMOS, s/d, p. 120-121).

O livro de Graciliano Ramos, como exemplo do romance de formação, coincide
em muitos aspectos com os de Raul Pompéia e James Joyce. O cuidado com as palavras,
como visto, é um deles. E também a iniciação sexual, que seus três heróis experimentam
com a mesma idealização e semelhante culpa – e, ao mesmo tempo, como discurso
amoroso. Assim é que o jovem sertanejo se apaixona por Laura, embora a moça não
correspondesse ao seu ideal romântico das “donzelas finas, desbotadas, louras, que
deslizavam à beira de lagos de folhetim, batidos pelos raios do luar, cruzados por cisnes
vagarosos (RAMOS, s./d., p. 242). Ela era excelente nos estudos, e o jovem logo lhe
dedica um verdadeiro culto religioso no virginal altar do coração: “A bordadeira de
paramentos, que se confundia com as santas de Jacques de Voragine, convertia-se em
Laura, e eu a contemplava, personagem de romance também, num andaime, junto ao muro
de uma catedral” (RAMOS, s./d., p. 243). Os desejos pubescentes, no entanto, perseguem169

no; ele se esforçava por não reduzir o seu objeto de devoção – que lhe aparece nos sonhos
desnudo pelo desejo – a “um organismo sujeito às exigências comuns”, transmudado em
“ser membrudo e espesso, todo carne e osso”, enquanto ele próprio, sentindo-se sujo e
culpado por desejá-la, vê-se “arquejando, mordendo os beiços, em desespero” como
“bicho monstruoso” (RAMOS, s./d., p. 243). E muito semelhante à experiência de
Stephen pelas ruas de Dublin, vemo-lo esgueirando-se ao encontro do pecado:
Ao cabo de instantes vi-me num quarto, examinando, sério e
encabulado, fotografias e santos que ornavam parede, caixas de
pó-de-arroz e frascos expostos na mesa forrada de papel. Otília
da Conceição, à beira da cama, esperava em silêncio. Arriei sobre
a mala pequena e, em silêncio também, comecei a descalçar-me.
A vista se turvou, os dedos úmidos tremeram, o cordão do sapato
deu um nó cego. Esforcei-me por desatá-lo: molhava-se de suor,
cada vez mais se complicava. E o meu desgosto era imenso
(RAMOS, s./d., p. 246).

E a exemplo do jovem e católico irlandês, sente-se um anjo caído... Stephen
completou seu amadurecimento em Paris, com os impressionistas; o jovem Graciliano
enveredou pelas novelas russas. E assim como eles, Sérgio ateia fogo ao Ateneu,
libertando-se ao encontro da poesia.
Ao que parece, n’O Ateneu e no Retrato do Artista correspondem-se um começo
épico e um fim trágico, em termos de similitude alegórica – o primeiro, na “luta”
vaticinada a Sérgio e no “incêndio” do colégio; o segundo, nas discussões políticas que
abrem o livro e no périplo final de Stephen. Em ambos, ecoa uma espécie de parricídio
da tradição em busca da originalidade – nostálgica – de uma “boa forma”. E por sabê-lo,
repetem o gesto de Hamlet.
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O BUSTO DE ARISTARCO

É que a escultura, sobretudo a escultura heroica, tem por vezes a
simultaneidade representativa da pintura, de par com a sucessão
rítmica da poesia ou da música. Basta-lhe para isto que se não
limite a destacar um caráter dominante e especial, senão que
também o harmonize com um sentimento dominante e
generalizado.
EUCLIDES DA CUNHA
Vanitas vanitatum, et omnia vanitas.
ECLESIASTES
De todas as paixões, quem mais se esconde, é a vaidade: e se
esconde de tal forma, que a si mesma se oculta, e ignora: ainda
as ações mais pias nascem muitas vezes de uma vaidade mística,
que quem a tem, não a conhece nem distingue: a satisfação
própria, que a alma recebe, é como um espelho em que nos vemos
superiores aos mais homens pelo bem que obramos, e nisso
consiste a vaidade de obrar o bem.
MATIAS AYRES
A ruína vinha horrenda e deletéria/ Do subsolo infeliz, vinha de
dentro/Da matéria em efusão que ainda há no centro,/Para
alcançar depois a periféria!
AUGUSTO DOS ANJOS
Et comme il voit en nous des âmes peu communes
Hors de l’ordre commun il nous fait des fortunes.
CORNEILLE
Que solução se dará ao velho tema? A melhor é ainda a do
jovem Hamlet: The rest is silence.
MACHADO DE ASSIS

Aristarco ultrapassa os limites de Abílio César Borges; sua decrepitude, ao
longo do romance, não sacia uma vingança pessoal contra o velho diretor, como
quisera Mário de Andrade – os pedaços de Aristarco convergem, antes de mais nada,
para a contínua deterioração que engendra a mecânica d’O Ateneu – o culto da ruína.
Eis Abílio César Borges, segundo Raul Pompéia:
Sabbado deixou de existir o Dr. Abilio Cezar Borges, Barão
de Macahubas, que foi com justiça o mais considerado dos
educadores da mocidade brazileira. Cheio de enthusiasmo
pelas reformas liberaes do ensino o director do afamado
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Gymnasio Bahiano e do Collegio Abilio, foi um
propagandista ardente e efficacissimo do melhoramento das
condições do ensino primario e secundario; e os
consideraveis estabelecimentos, que por longos annos sob a
direção dos seus activos e zelosos cuidados distribuiram
educação e ensino a um sem numero de rapazes, poderão em
todo o tempo ser admirados como modelos o mais perfeitos,
que na melindrosa especie pedagogica dos internatos se
conseguiria instituir. Significando uma fecunda existencia
de trabalhos e dedicação pela causa sagrada da educação
popular, seu nome será sempre lembrado em grata e
luminosa recordação. (PONTES, op. cit., p. 25)

Eis Aristarco, aos olhos de Sérgio:
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 isto um par de bigodes,
volutas maciças de fios alvos, torneadas a capricho,
cobrindo os lábios fecho de prata sobre o silêncio de ouro,
que tão belamente impunha como o retraimento fecundo do
seu espírito, – teremos esboçado, moralmente,
materialmente, o perfil do ilustre diretor. 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 (POMPÉIA, 1905, p.
33-34).

Ao contrário das saudades biográficas, declaradas no epitáfio que Raul
Pompéia dedicou ao antigo mestre por motivo de sua morte, Aristarco oculta – no
âmbito da criação artística – as ruínas que se condensam na textura literária do seu
busto e, por conseguinte, na arquitextura d’O Ateneu.
Sérgio adentra os labirintos do internato sob o signo da paródia. Ele se finge
romântico. Leva consigo as lembranças do amor doméstico, dos brinquedos, do
jardim com seu lago e peixes coloridos, e a lembrança de aulas particulares que
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antecederam seu encontro com o Ateneu: “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”.
Ao fascínio pelas pompas do Ateneu, soma-se uma adoração à figura de Aristarco; o
colégio e o diretor, o espaço e o homem compõem as duas faces do mesmo signo de
adoração, sintetizado retoricamente em um discurso panegírico:

Um discurso principalmente impressionou-me. À direita da
comissão dos prêmios, ficava a tribuna dos oradores.
Galgou-a firme, tesinho, o Venâncio, professor do colégio, a
quarenta mil réis por matéria, mas importante, sabendo falar
grosso o timbre de independência, mestiço de bronze,
pequenino e tenaz, que havia de varar carreira mais tarde. O
discurso foi o confronto chapa dos torneios medievais com
o moderno certâmen das armas da inteligência, depois, uma
preleção pedagógica, tacheada de flores de retórica a
martelo; e a apologia da vida do colégio, seguindo-se a
exaltação do Mestre em geral e a exaltação, em particular,
de Aristarco e do Ateneu. “O mestre, perorou Venâncio, é o
prolongamento do amor paterno, é o complemento da
ternura das mães, o guia zeloso dos primeiros passos, na
senda escabrosa que vai às conquistas do saber e da
moralidade. Experimentado no labutar cotidiano da sagrada
profissão, o seu auxílio ampara-nos como a Providência na
terra; escolta-nos assíduo como um anjo de guarda; a sua
lição prudente esclarece-nos a jornada inteira do futuro.
Devemos ao pai a existência do corpo; o mestre cria-nos o
espírito (sorite de sensação), e o espírito é a força que
impele, o impulso que triunfa, o triunfo que nobilita, o
enobrecimento que glorifica, e a glória é o ideal da vida, o
louro do guerreiro, o carvalho do artista, a palma do crente!
A família é o amor no lar, o estado é a segurança civil; o
mestre, com o amor forte que ensina e corrige, prepara-nos
para a segurança íntima inapreciável da vontade. Acima de
Aristarco – Deus! Deus tão-somente; abaixo de Deus –
Aristarco (POMPÉIA, 1981, p. 36-37).

Eis, nesse trecho, toda uma prefiguração romântica de Aristarco. Forjada com
“flores de retórica a martelo”, por meio das comparações “com a Providência”, a sagração
de Aristarco, “como um anjo da guarda”, faz de Sérgio um Tobias conduzido pela
empresa civilizatória do Ateneu; uma sagração contraditória, haja vista pressuponha a
“segurança íntima inapreciável da vontade” que distingue, pela seleção natural, o triunfo
dos fortes – porque “a glória é o ideal da vida”. É visível, igualmente, a paródia aos
lugares-comuns do positivismo, sobretudo na visão linear e contínua de uma história
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destinada ao progresso, que enseja a figura do mestre como auxílio na “jornada inteira do
futuro”. Segundo observa Walter Benjamin:

O que houve de típico no Romantismo foi a inserção desse
indivíduo perfeito num processo que, sendo infinito, era também
salvífico, portanto sagrado. Mas, a partir do momento em que o
sujeito ético se afunda no indivíduo, nenhum rigorismo, nem
mesmo o kantiano, o pode salvar, preservando o seu perfil viril.
O seu coração perde-se na bela alma. E o raio de ação – melhor,
o raio de formação – do indivíduo assim perfeito, do belo
indivíduo, descreve o círculo do simbólico (BENJAMIN, 2011,
p. 170).

É, nesse aspecto, que se entende Aristarco como a encarnação alegórica da ruína,
calcinado nos escombros do Ateneu – o desastre universal de sua obra. De Tobias, Sérgio
transforma-se em um Dante face ao qual assomará, mais cedo ou mais tarde, a tétrica
divisa – Lasciate ogni speranza, voi ch'intrate. A transformação do Ateneu acompanha a
metamorfose não menos dialética do que material de Aristarco, do louvor ao escárnio, do
beijo ao escarro, da mão que afaga à mão que perverte o discurso laudatório em caricatura
burlesca.
O “raio de formação”, observado por Walter Benjamin no símbolo romântico,
materializa-se no “raio elétrico” da alegoria barroca operada por Raul Pompéia:

Guardei, na imaginação infantil, a gravura desta apoteose
com o atordoamento ofuscado, mais ou menos de um sujeito
partindo à meia-noite de qualquer teatro, onde, em mágica
beata, Deus Padre pessoalmente se houvesse prestado a
concorrer para a grandeza do último quadro. Conheci-o
solene na primeira festa, jovial na segunda, conheci-o mais
tarde em mil situações, de mil modos; mas o retrato que me
ficou para sempre do meu grande diretor, foi aquele – o belo
bigode branco, o queixo barbeado, o olhar perdido nas
trevas, fotografia estática, na ventura de um raio elétrico
(POMPÉIA, 1981, p. 44-45).

É Mário de Andrade, na sequência de observações sobre as “vinganças” de Raul
Pompéia, quem primeiro sublinha a excelência estilística na construção de Aristarco.
Também nesse aspecto, suas conjecturas biográficas terminam revelando as raízes
barrocas d’O Ateneu, seja na descrição da maldade, quando “a ideia acorda, a imagem se
avigora, o toque é nítido, o traço atinge o centro do alvo”; seja, sobretudo, na encarnação
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dessa maldade em Aristarco, quando, segundo ele, Raul Pompéia atinge as “raias da
genialidade”:

Não há talvez nenhuma página sobre Aristarco que não seja
magistral. A violência é prodigiosa, as imagens saltam
inesperadas, de um vigor de realismo e de uma beleza de
imaginação absolutamente excepcionais. Já foi observado que a
ficção brasileira não cria tipos sociais e Aristarco é um dos únicos
que possuímos com a consubstanciação psicológica de um ser de
classe. Este será sempre um dos maiores méritos de Raul
Pompéia e a sua invenção genial. Aristarco ficará como o tipo
heróico e sarcástico do diretor de colégio de uma unidade e um
poder de convicção como não conheço outro congênere na
literatura universal. E no entanto não são raros os livros que
descrevem a vida dos colégios (ANDRADE, 1972, P. 179-180).

Hernani Lima não esquece, entre os escritores brasileiros que exerceram
igualmente a caricatura, o vulto de Raul Pompéia, “duma irresistível vis cáustica”,
segundo ele, que “não abandonava, no delineamento dos seus personagens, o risco
caricatural vizinho do lápis de tão agudo conhecimento do escritor” (LIMA, 1963, p.
1681). Essa aptidão para as artes visuais, conforme as anotações biográficas de Eloy
Pontes, sempre acompanhou o autor d’O Ateneu: “Desenhava por instinto. O colegial,
que fugia às aulas para ir copiar quadros nas pinacotecas, apurara os traços. Surgira agora
o caricaturista insólito. Raul Pompéia articulava tôdas as suas inclinações. A charge saiu
do seu lápis com um vigor atroz” (PONTES apud LIMA, op. cit., p. 1681).
Por conseguinte, a “violência prodigiosa” ultrapassa a configuração externa de
Aristarco. Ela está como que impregnada na textura significante de sua estátua; intrincada
na sobreposição alucinante de ruínas como escamas que lhe vestem a superfície
camaleônica. Assim como observado nas Canções sem Metro (LOPES E SILVA, 2008,
p. 85), o ritmo poético entretece igualmente as frases d’O Ateneu. É o caso daquele trecho,
em que descrição de Aristarco nos lembra uma antífona simbolista em toda sua
plasticidade: todos os níveis da linguagem – fonético, sintático, semântico – modelam o
busto de Aristarco. Ao recurso das aliterações (o olhaR fulguRante, sob a cRispação
áspeRa dos supeRcílios/), soma-se uma alternância métrica, a exemplo do que vemos com
uma redondilha menor (o o/ lhar/ ful/ gu/ RAN/ te), dois decassílabos heroicos (a/ pau/
sa/ hie/ RÁ/ ti/ ca/ do/ an/ DAR// o au/ to/ cra/ ta ex/ CEL/ so/ dos/ si/ la/ BÁ/ rios) e dois
alexandrinos (sob/ a/ cris/ pa/ ção/ ÁS/ pe/ ra/ dos/ su/ per/ CÍ/ lios// pe/ ne/ tran/ do/ de/
LUZ/ as/ al/ mas/ cir/ cuns/ TAN/ tes”), Por conseguinte, os fios alvos do bigode coberto
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de ouro e prata, o fulgor dos olhos penetrando luz, tudo favorece o brilho monárquico de
Aristarco, qual se fora uma estátua resgatada entre missais e broquéis, entre evocações
bélicas e místicas.
Quem é o Aristarco d’O Ateneu?
Aristarco Argolo de Ramos parece impregnado de fragmentos morfológicos e
semânticos, que poderíamos recuperar em “voluntária anagramatização onomástica”
(CAMPOS, 1977, p. 34)33: 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), “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... Ou, ainda, o
Aristarco de Samos, astrônomo do século III a.C.
Nessa arqueologia etimológica, Aristarco se confunde com as ruínas da própria
linguagem, razão por que nos valemos das licenças de António de Melo da Fonseca para
exumá-lo nos labirintos do Ateneu:

33

Expressão usada por Haroldo de Campos no paralelo anagramático entre os nomes de Lezama Lima e a
personagem José Cemí.
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Dos que se daõ ao estudo das Etymologias, nem eu condemnarei
a curiosidade, nem a inquietarei de algum modo com o que aqui
escrevo; mas direi só, que ella nos mostra excellentemente, que
ninguem sabe, qual eh a natureza ou origem de Lingua alguma;
porque se conhecemos, que algum vocabulo he filho de outro, já
naõ sabemos ordinariamente, de qual foi netto, nem de que
Lingua, ou de que tempo foi seu avô, nem se foi culto, ou rustico,
nem que significava, nem quantos, nem quam varios nas varias
prosperidades e adversidades da sua fortuna foraõ seus
ascendentes [como tambem succede na miseravel vaidade da
nobreza humana,] e só sabemos, que he tal a ignorancia disto, e
tal a variedade, com que o tempo tem feito das Linguas outros
tantos vertumnos, que immensamente excedem toda a
capacidade da nossa imaginaçaõ (FONSECA, 1710, p. 91).

Encontramos menção a Aristarco na própria Nova arte de conceitos, quando
Leitão Ferreira exorta as letras como tão nobre, urbano, lícito e útil exercício humano,
exercitadas por “[...] Zoilos, Nevios, Archilocos, Atistarcos, & outros monstros da
muraçaõ, de quem disse o saudoso, & tal vez queyxoso Ovidio: Pectora felle virent,
lingua est susfula veneno; mas também ao esquecimento, jurado inimigo das obras
gloriosas [...]”. (FERREIRA, op. cit., I, p. 06). E na erudição de Walter Benjamin: “As
lendas homéricas do mundo e dos deuses foram tomadas por Aristarco, e por todos os
homens sensatos, como crenças ingênuas da época heroica de Nestor” (BENJAMIN,
2011, p. 177). Nessa holografia, Aristarco enreda-se nas letras da mente literária de
Sérgio, mas também dos leitores, a quem resta portar-se como os monges do século XI
que fizeram do conde Guilherme de Toulouse um santo milagroso...34 Na propaganda de
si mesmo, carnavalizada na imagem do homem-sanduíche, assoma a melancólica
desilusão dos arqueólogos do século XIX ante a falsificação dos heróis desmistificados
em catacumbas vazias35... Entre as paredes do Ateneu, as únicas armas de leitura são as
letras.
Assim, a mistura de êxtase, vislumbre e medo ante a imagem épica do colégio,
como já visto, aos poucos esmaecida pela “enfiada das decepções”, corresponde
simultaneamente com o “desastre universal” de Aristarco, primeiro fulgurante como um
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Cf. Curtius, op. cit., p. 214.
Cf. as utopias geográficas de Victor Bérard em torno à verossimilhança das viagens de Homero, a
exemplo do estudo Les phéniciens et l’Odysée.
35
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deus olímpico, para logo reduzir-se a um monturo de escombros e cinzas. Sendo O Ateneu
uma alegoria da ruína do mundo, Aristarco é a síntese desse processo de decomposição.

*
A primazia artística d’O Ateneu não lhe confere uma alienação do mundo
muitas vezes identificada com a torre de marfim simbolista, o buril parnasiano e o
delírio performático da modernidade. Nesse aspecto, as leituras realistas e biográficas
não apenas recuperam o cenário genético do romance, como também os traços da
consciência social de Raul Pompéia.
Aqui, não importam os reflexos da sociedade do Segundo Reinado, e sim o que
há neles de arquétipos da humanidade e, em outras palavras, de resquícios textuais, de
verdadeiras arqueologias. Nesse conjunto de artifícios, dentre os quais se destacam o
plágio e a caricatura, o artista desloca os elementos da realidade, condensando-os como
signo da ficção. A caricatura, em particular, não corresponde a uma simples vingança
patética, mas ao procedimento de condensação metonímica que atualiza e revigora
imagens já desgastadas em novas estranhezas poéticas. Exemplo dessa atualização,
também a hipérbole, não traduzindo a reverberação nervosa de foro biográfico, mostrase antes um fecundo artificio que remete aos procedimentos retóricos do barroco. Assim,
a partícula caricatural e o todo hiperbólico tangem, por conseguinte, a construção
alegórica de Aristarco como decrepitude de tudo o que gira em torno ao soberano como
modelo e origem –a história, o poder, a tradição literária.
Uma simples justaposição entre a descrição literária e os respectivos desenhos
realizados por Raul Pompéia – acrescidos à edição d’O Ateneu de 1905 – coincidem
em muitos aspectos; ambos – a palavra e a imagem – se harmonizam, sobretudo, com
a mesma tragédia da ruína. É o mesmo com os ideais de “ordem e progresso” e a
ideia solene da história, que são digeridos por Raul Pompéia na repetição estilística
do termo “ventre”, que vemos tanto na segunda conferência de Dr. Cláudio, quanto
nas Canções sem Metro36. Assim como o ventre digere a matéria natural,
transformando-a em dejetos, Aristarco – o “pão da educação nacional” – é digerido
pela invenção engenhosa de Raul Pompéia, gerando contínuas estranhezas poéticas.
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Cf. LOPES E SILVA, 2008.
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A obsessão estatuária de Aristarco, ousemos dizê-lo, dialoga com a tradição
dos discursos morais que buscavam advertir o homem quanto às fraquezas mundanas.
É o que lemos, por exemplo, nas Reflexões sobre a Vaidade dos Homens (1752): “De
todas as paixões, quem mais se esconde, é a vaidade: e se esconde de tal forma, que
a si mesma se oculta, e ignora”. Não ignoramos as de Aristarco; elas se revelam em
cada gesto, nas mãos, na barba, nos bigodes, na cara, em cada parte do corpo,
descamando uma arqueologia à venda na feira dos vaidosos. Assim, por exemplo,
quando maneja as engrenagens astronômicas, ousando manipular os astros com sua
“manopla felpuda”, também ouvimos os ecos de Matias Aires37: “[...] ainda as ações
mais pias nascem muitas vezes de uma vaidade mística, que quem a tem, não a
conhece nem distingue: a satisfação própria, que a alma recebe, é como um espelho
em que nos vemos superiores aos mais homens pelo bem que obramos, e nisso
consiste a vaidade de obrar o bem” (AIRES, ibidem).
Vemos o discurso atualizado pela imagem; a advertência moral sintetizada na
caricatura. E porque não só vaidoso, como obsessivo pela própria imagem, que nunca
lhe basta, ainda que tantas vezes declinadas a seus pés como louros aos heróis, como
óbolo aos soberanos, Aristarco se deixa ver nas palavras de Baltasar Gracián: “Todos
los vícios dan treguas; el glotón se agita, el deshonesto se enfada; el bebedor duerme,
el cruel se cansa; pero la vanidad del mundo nunca disse basta, siempre locura y más
locura” (GRACIÁN, ibidem ). Ele, inimigo dos vícios, sucumbe ao pior de todos,
razão por que se mostra, ao fim, objeto de escárnio.
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:
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
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Matias Aires Ramos da Silva de Eça (São Paulo, 1705-1763).
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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”38. A “estátua”, como signo objetivamente formal,
evidencia o “impulso interno de auto-problematização da forma”39 ao longo da
própria história literária, que tem no moderno uso da paródia, por assim dizer, uma
releitura material do discurso de autoridade seiscentista. Nesse aspecto, a figura de
Aristarco como simulacro da Sabedoria, não apenas se torna ridícula pelo excesso
caricatural, como também como uma crítica à feira das vaidades40 abrigada no
Ateneu. Essa obsessão laudatória pela própria imagem repete-se ao longo de todo o
livro, constituindo uma tautologia narcisista, proliferando-se materialmente na
profusão de desenhos que lhe dedicam os alunos. Essa “obsessão” da estátua, como
signo do esgotamento barroco, prolifera-se nos desenhos que se amontoam aos olhos
de Aristarco num verdadeiro gozo de vaidade:

Entre as cabeças de crayon retinto, crinas de ginete, felpas
de onagro lanzudo, inclinando o funil das orelhas, sedosas
fontes hirsutas de javalis, que arreganhavam presas, perfis
de audácia em colarinho de renda, abas atrevidas de feltro,
plumas revoltas, fisionomias de marujo, selvagens,
arrepiadas num sopro de borrasca, barbas incultas, carapuça
38

Cf. Euclides da Cunha: “E que a escultura, sobretudo a escultura heróica, tem por vezes a simultaneidade
representativa da pintura, de par com a sucessão rítmica da poesia ou da música. Basta-lhe para isto que
se não limite a destacar um caráter dominante e especial, senão que também o harmonize com um
sentimento dominante e generalizado” – “A Vida das Estátuas”, em Confrontos e Contrastes.
39
Ângela Dias e Pedro Lyra, “Sobre a paródia”, Tempo Brasileiro, n.º 62, 1980.
40
Ante o sistema de prémios outorgado por Aristarco e sua configuração moralista, inevitavelmente
lembramos o tema darwiniano da promoção social que lemos na Vanity Fair, de Thackeray, por sua vez
tão bem desenhado por Machado de Assis, por exemplo, em Quincas Borba.
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esmurrada sobre a testa, cachimbo aos dentes; entre todas
essas caras, avultava uma coleção notória de retratos do
diretor.
O melindroso assunto fora inventado pela gentileza de um
antigo mestre. Preparou-se modelo; um aluno copiou com
êxito; e depois, não houve mais desenhista amável que não
entendesse zeladamente dever ensaiar-se na respeitável
verônica. Santo Deus! que ventas arranjaram ao pobre
Aristarco! Era até um desaforo! Que olhos de blefarite! que
bocas de beiços pretos! que calúnia de bigodes! que
invenção de expressões aparvalhadas para o digno rosto do
nobre educador! (POMPÉIA, 1981, p. 186)

A vaidade de Aristarco cega-o, como advertira Matias Aires:
Não obstante, Aristarco sentia-se lisonjeado pela intenção.
Parecia ter na face a cocegazinha sutil do crayon passando,
brincando na ruga mole da pálpebra, dos pés-de-galinha,
contornando a concha da orelha, calcando a comissura dos
lábios, entrevista na franja dos fios brancos, definindo a
severa mandíbula barbeada, subindo pelas dobras oblíquas
da pele ao nariz, varejando a pituitária, extorquindo um
espirro agradável e desopilante.
Por isso eram acatados os desenhistas da verônica.
Os retratos todos, bons ou maus, eram alojados
indistintamente nas molduras de recomendação. Passada a
festa, Aristarco tomava ao quadro o desenho, e levava para
casa. Tinha-os já às resmas. Às vezes, em momento de
spleen, profundo spleen de grandes homens, desarrumava a
pilha; forrava de retratos, mesas, cadeiras, pavimento. E
vinha-lhe um êxtase de vaidade. Quantas gerações de
discípulos lhe haviam passado pela cara! Quantos afagos de
bajulação à efígie de um homem eminente! Cada papel
daqueles era um pedaço de ovação, um naco de apoteose.
E todas aquelas cousas mal feitas animavam-se e olhavam
brilhantemente. “Vê, Aristarco, diziam m coro, vê; nós que
aqui estamos, nós somos tu, e nós te aplaudimos!” E
Aristarco, como ninguém na terra, gozava a delícia inaudita
, ele incomparável, único capaz de bem se compreender e de
bem se admirar – de ver-se aplaudido em chusma por alteregos, glorificado por uma multidão de si-mesmos. Primos,
inter pares.
Todos, ele próprio, todos aclamando-o (idem, p. 186-188).

A primeira delas gira em torno ao soberano, o qual nos remete ao próprio
Homero e, por conseguinte, a todas as considerações sobre literatura das quais desde
sempre se ocuparam a retórica e a poética – basta lembrarmos Aristóteles, Maquiavel
e Carlyle. O culto ao soberano, claro está, vestiu-se sempre das ruínas de uma época
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heroica. Não à toa, as atenções retóricas de Vico, em pleno século XVIII, recaem
sobre o herói com uma obsessão não menos arqueológica do que barroca, até a
substituição do soberano pelos ideais iluministas e positivistas. No entanto, o mesmo
Baudelaire que exultara os ensinamentos retóricos, como vimos, também identificou
o poeta como o verdadeiro herói da modernidade. Essas considerações, em parte já
expostas no primeiro capítulo, remoçam antigas considerações sobre a tópica do culto
ao herói, aqui recicladas na figura de Aristarco, primeiro em termos de prosopopeia
e, logo em seguida, como ruína:
A reciclagem de temas e estilemas barrocos – mediante
condensações, deslocamentos e conversões – não é um jogo
evasionista, destituído de significado político-cultural. “Jogo
e reflexão, o neobarroco investe, com a sua prática
discursiva da debilitação da historicidade e do
descentramento do Sujeito, o paradigma da visão pessimista
da história oficial que o barroco teatralizou na tirania e no
martírio do soberano (CHIAMPI, 2010, p. 18).

Eis a primeira imagem de Aristarco:
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).

No desenho de Aristarco, Sérgio lhe descreve a vaidade com o mesmo cinzel
e buril que Pompéia usava no exercício da escultura; o mesmo lápis onde esboçou em
jornais – e para a própria edição d’O Ateneu – os traços tomados ao talento da
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caricatura. Aqui, Raul Pompéia opera uma reciclagem da retórica clássica, que
predica a hipérbole sobre o comum para exaltá-lo; ainda que esse comum sejam
medalhas que gritam no peito de Aristarco “como uma couraça de grilos”. O recurso
da comparação entre objetos tão distantes – como a “glória” e os “grilos” –, entre o
elevado e o baixo, opera no texto um constante ritmo de sobressalto sintáticosemântico; e, como tal, um salto ininterrupto para o estranhamento poético. Esse
verdadeiro diapasão barroco, modelado na polifonia imagética segundo a qual, por
exemplo, a figura do velho mestre ecoa múltiplas referências, mostra-nos a
construção orgânica d’O Ateneu. As antíteses que operam o jogo entre a nobreza e a
baixeza de Aristarco remetem, por sua vez, às próprias considerações retóricas sobre
o éthos e o páthos na caracterização das personagens. O próprio tópos panegírica,
executada por Sérgio pelo avesso da caricatura, lembra os antigos preceitos da
harmonia decorosa na composição dos caracteres41. Justamente pela desarmonia, tão
criticada pelos velhos manuais de retórica, é que Raul Pompéia imprime em seu texto
as mesmas qualidades que empregara nos desenhos caricatos. A nobreza de Aristarco
ganha a novidade do brinquedo, isto é, da manipulação lúdica de Sérgio ensejada pelo
recurso paródico:

Daí a convivência estrutural, na fisionomia da produção
moderna, do seu comprometimento inevitável com as leis de
mercado, e, ao mesmo tempo, da sua incurável e utópica
irreverência diante dos comportamentos e convenções
estereotipados. Daí o exercício de uma escrita que, no
próprio processo de constituição, desvela-se como leitura
plural e divergente da infinidade de textos, ideologias e
emblemas do mundo moderno. Daí o desmascaramento da
transcendência, da aura do objeto literário, de acordo com
Benjamin, despido do caráter único e ritual de sua origem
mítica, e forjado na impureza, no espúrio, no prosaico da
experiência desintegradora inerente à sociedade industrial
contemporânea (Ângela Dias e Pedro Lyra, op. cit., p.
04).

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
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sobre as teogonias de Hesíodo. Nostálgico de origem, buscou a pureza estilística dos
textos originais, acoimando outras influências de matiz helenístico. Possui muito da
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...
Nada mais semelhante, nem menos atual, do que a perspectiva de Marshall
McLuhan, exposta em Do Clichê ao Arquétipo, 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., p. 69). Essa percepção do clichê remonta às primeiras páginas
desta tese, quando analisamos a transposição de lugares-comuns do romantismo, para
uma forma épica igualmente desgastada, que chega como resíduos textuais na
moderna prosa de ficção: “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” (idem, p. 75). E, assim,
arremata McLuhan: “Inicialmente todo clichê é uma ruptura para dentro de uma nova
dimensão de experiência” (idem, p. 77). Raul Pompéia vai do clichê de um ridículo
diretor de colégio do Segundo Império ao arquétipo da figura aristocrática, mítica, de
Aristarco. Ou, lembrando Walter Benjamin – salta da instantaneidade do símbolo
romântico, para as quebras dialéticas da alegoria barroca. Em tudo isso, reitera-se o
culto de Raul Pompéia pelas ruínas...
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*

Um clichê esgotado em Aristarco, é a imagem do mestre como sábio.
No capítulo IV, sob a atmosfera mística de Sérgio, torna-se flagrante a
construção retórica de Aristarco. Ei-lo, primeiramente, no “revestimento exterior de
divindade com que se apresentava”:

Era um manto transparente, da natureza daquele tecido leve
de brisas trançadas de Gautier, manto sobrenatural que
Aristarco passava sobre os ombros, revelando do estofo nada
mais do que o predicado de majestade, geralmente estranho
à indústria pouco abstrata dos tecelões e à trama concreta das
lançadeiras.
Ninguém conseguiria tocar com o dedo a misteriosa púrpura.
Sentia-se, porém, o influxo da realeza impalpável. Assim é
que um simples olhar do diretor imobilizava o colégio
fulminantemente, como se levasse no brilho ameaças de todo
um despotismo cruento.
O diretor manobrava este talento de império com a perícia
do corredor sobre o pur-sang sensível (POMPÉIA, 1981, p.
105).

Aristarco domava um “talento de império”:
Por meio deste processo de vigilância de inopinados,
mantinha no estabelecimento por toda parte o risco perpétuo
do flagrante como uma atmosfera de susto. Fazia mais com
isso que a espionagem de todos os bedéis. Chega o capricho
a ponto de deixar algumas janelas ou portas como votadas a
fechamento para sempre, com o fim único de um belo dia
abri-las bruscamente sobre qualquer maquinação clandestina
da vadiagem. Sorria então no íntimo, do efeito pavoroso das
armadilhas, e confiava os majestosos bigodes brancos de
marechal, pausadamente, como lambe o jaguar ao focinho a
pregustação de um repasto de sangue (idem, p. 105).

Por conseguinte, Aristarco remoça velhas considerações retóricas acerca do
“sobrepujamento”, conforme vimos na denominação de E. R. Curtius. Não sendo
Júpiter, sabia “fazer-se em verdade divino” – e com isso, em termos estilísticos,
corrobora a repetida menção aos “bigodes” como símbolo do poder. Se para
Quintiliano, o menor se alça à grandeza do maior com o qual é comparado42, também
42

Quintiliano apud Curtius, op. cit., p. 214: amplificatio..., quae fit per coanparationem, incrementum ex
minoribus petit: “a ampliação, baseada na comparação, pede aumento aos menores”.
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Aristarco evoca em seu autorretrato todos os artifícios hiperbólicos para fazer de si
mesmo a encarnação de uma prosopopeia barroca:

Nos momentos de ira e de exaltações eloquentes é que sabia
fazer-se em verdade divino. Era mais que uma revelação
temerosa do Olimpo; era como se Júpiter mandasse
Mercúrio catar à terra os raios já disparados e unisse ao stock
inavaliável dos arsenais do Etna, para soltar tudo de uma só
vez, de uma só cólera, num só trovão, aniquilando a natureza
sob a bombarda onipotente (POMPÉIA, 1981, p. 106).

Neste caso, o discurso panegírico subverte a própria tradição retórica,
utilizando-se de comparações muitas vezes “desproporcionais”. Leitão Ferreira,
quando se refere à gênese do conceito, evoca as antigas orientações para um discurso
“decoroso”, isto é, proporcional e verossímil entre os objetos das comparações: “parto
perfeyto he aquelle, em cujas partes extremou a natureza huma regulada simetria: &
monstruoso o que pecca por defeyto, ou superfluidade das mesmas partes, com
desordem, ou na proporção, ou nos acidentes” (FERREIRA, op. cit., I, p. 14). E assim
como sejam diversos os partos, também são as crias, quais sejam, o conceito perfeito
e o monstruoso: o primeiro “he o que se proporciona todo, & em tudo como o seu
objeto [...]” (Idem, p. 14) e o segundo, “o que por diminuto, ou por excessivo, se naõ
iguala com o seu objecto” (idem, p. 15). Exemplo dessa “monstruosidade”, cita os
rechaços que Demétrio e Longino fizeram a certo autor grego, que definira o centauro
como “cavalo e cavaleiro de si mesmo”, o que – segundo ele – seria ridículo, porque
sendo uma só criatura, e não cavalo e cavaleiro separados, o conceito pecava por falta
de simetria e proporção, isto é, por falta da verossimilhança que Leitão Ferreira tem
por base da conceituação engenhosa (e que, no âmbito das considerações
seiscentistas, como observado, entendia-se por “decoro” de proporções). À guisa do
diálogo com outros tratadistas, censura igualmente a hipérbole utilizada por Baltasar
Gracián para descrever o coração de Alexandre Magno: “[...] pois naõ contente de
dizer, que hum coraçaõ grande, como o daquelle Principe, foy hum coraçaõ gigante
no valor, & na heroicidade, disse assim: Grande fuè el de Alexandro, y el
archicoaçon, pues cupo en un rincon del, todo este mundo holgadamente, dexando
lugar para otros” (Idem, ibidem, p. 16)... E assim arremata sua ironia: “No que naõ
só fez monstruoso o seu conceyto por excessivo, & inverisimil à proporção do
objecto; mas imitador, ou emulo de Ronsardo, naquelle pensamento, com que
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tambem disse a Carlos nono, Que tinha hum coraçaõ mayor que o seu Imperio:
hiperbole mais comedido, que bem cuydado [...] (Idem, ibidem. ).

Mas não somente parodiava ele os furores olímpicos. Aquela
alma dúctil de artista sabia decair até à blandícia, até à
lágrima a propósito.
Júpiter guardava para a oportunidade a carícia de édredon, o
gesto flexuoso do soberano cisne. Expandia-se às vezes
sobre o Ateneu em rompimentos de amor paterno, tão
derramado, tão jeitosamente sincero, que não tínhamos
remédio senão replicar no mesmo tom, por um madrigal de
enternecimento de filhos.
E admirávamos (POMPÉIA, 1981, p. 106).

Muito provavelmente, Raul Pompéia não escaparia às críticas de Leitão
Ferreira, cujo trabalho já denuncia certos aspectos do século XVIII. Em parte, talvez,
porque a hipérbole muitas vezes cede ao recurso caricatural assaz presente n’O
Ateneu. A caricatura é, por excelência, exagerada, desproporcional, monstruosa; ela
excede as considerações analíticas da comparação, em favor da maior expressividade
da metáfora e da metonímia. Nesse aspecto, Raul Pompéia não somente dialoga com
as preceptivas retóricas sobre o uso da hipérbole, como antecipa inclusive elementos
de vanguarda a partir, sobretudo, de suas afinidades com as artes visuais. É o que
sublinha José Paulo Paes, em sua análise sobre as ilustrações d’O Ateneu:

Embora conte com o respaldo de Arnold Hauser, o qual
entende o impressionismo como uma forma de percepção
típica do dinamismo da vida moderna, não me pareça
descreva apropriadamente tal conceito as características
ornamentais da prosa de um Raul Pompéia, de um Graça
Aranha ou mesmo de um Adelino Magalhães. Nesta,
prepondera uma vontade de estilização, um intento de
construir efeitos que, por sua deliberação conceptual, pouco
tem a ver com o registro impressionista de sensações e
percepções. Talvez fosse melhor falar então em
‘expressionismo’, tendência da qual foram precursores
alguns dos artistas capitulados no art nouveau, como Gaudí
ou Munch” (PAES, 1985, p. 73).

O certo é que Aristarco, como observado alhures, vem a ser uma das melhor
delineadas personagens da Literatura Brasileira. E a isso devemos, principalmente,
uma arqueologia exercida com engenho e arte sobre os vestígios retóricos de seu
busto.
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Essa proporção, entendida nos termos metafísicos, gradua os primeiros relatos
que identificavam as paisagens d’além-mar com o mito do Paraíso Perdido;
estendendo-se a todas as criaturas do mundo, fossem animadas ou não, as águas dos
rios, as montanhas, as pedras preciosas, deveria ela participar da mesma linguagem
providencial, como lembra Sérgio Buarque de Holanda em sua Visão do Paraíso,
citando o autor do Cannocchiale Aristotelico: “Por isso mesmo cuidava-se, e disse-o
um dos mais ilustres preceitistas do século XVII, o Conde Emanuel Tesauro, que ao
estilo da Divina Majestade não assenta bem o trivial, devendo ele mover-se apenas
por figuras nobres e cultas, de tal modo que a sublimidade venha a gerar a maravilha,
e esta a veneração” (HOLANDA, 2000, p. 245). E como os paraísos antigos possuíam
seus gigantes, o Ateneu possuía Aristarco, a quem os meninos viam com os mesmos
olhos poéticos dos povos antigos, que não dispondo de teologia para a definição da
Divindade – segundo Vico –, identificavam a figura de Júpiter com os raios e os
trovões. Assim é que Aristarco, como metonímia do próprio Ateneu, fazia parte da
mesma maravilha e, por conseguinte, da mesma decepção, desmanchando-se com as
paredes do colégio, desmascarado na metalinguagem do seu próprio anúncio, deitado
à terra com o reboco do prédio.
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, esse jogo antitético, no âmbito das alegorias que acionam a mecânica d’O
Ateneu, abre caminhos à dialética entre as categorias de “romance de personagem” e
“romance dramático”, segundo observa Edwin Muir, em seu A Estrutura do
Romance:
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., p. 24-25).
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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 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, seja no próprio Homero ou em Fénelon? 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.
Francisco Ivan da Silva, no ensaio O Ateneu Revisitado, mostra-nos as ruínas
homéricas de Raul Pompéia: “Sérgio terá, então, a ocasião de testar o ‘caráter’ de sua
identidade. Temos, portanto, de um lado, Sérgio face à forma do ‘mito’[...]”. E assim
prossegue: “Sérgio já se revela conhecedor das formas do mito; e faz uso delas na
ocasião de seu encontro com o Diretor” (SILVA, s.d., p. 122). É uma perfeita
identidade híbrida entre modulações de velhos discursos e seus respectivos tons
poéticos na estrutura “dramática” do romance moderno:
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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, op. cit., p. 2122)

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 assim à fonte épica, que “atua somente para os descendentes como um
poema sobre o passado” (BAKHTIN, op. cit., p. 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 por um parricídio da
arte. Os dois chegam mesmo ao embate físico, na verdade alegórico, entre pai e filho.
O menino é o pai do homem; Aristarco chora lágrimas retóricas, que comovem
Sérgio.
A cena entre Sérgio e Aristarco, na superfície textual, resultaria apenas da
casualidade narrativa, acirrada pelos impulsos psicológicos; ou representaria,
simplesmente, a disputa de poder entre lugares sociais preestabelecidos no
microcosmo opressivo do Ateneu. Uma briga entre Bento Alves e Sérgio resulta no
enfrentamento deste com Aristarco:

Aristarco veio sobre mim. Que explicasse a briga! Eu estava como
o adversário, empoeirado e sujo como de rolar sobre escarros.
Respondi-lhe com violência.
“Insolente!” rugiu o diretor. Com uma das mãos prendendo-me a
blusa, a estalar os botões, com a outra pela nuca, ergueu-me ao ar
e sacudiu. “Desgraçado! desgraçado, torço-te o pescoço!
Bandalhozinho impudente! Confessa-me tudo ou mato-te.”
Em vez de confessar, segurei-lhe o vigoroso bigode. Fervia-me
ainda a excitação do primeiro combate; não podia olhar
conveniências de respeito. Esperneei, contorci-me no espaço como
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um escorpião pisado. O diretor arremessou-me ao chão. E,
modificando o tom, falou: “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, 1981, p. 202-203)

Ainda em termos alegóricos, Sergio e Aristarco encenam um embate
arquetípico entre o criador, que ruge monárquico como um leão, e a criatura, que se
rebela contorcendo-se “como um escorpião pisado”... Esta última imagem reitera o
uso de metáforas animais, bem estudado por Juan Carlos Chacón, segundo o qual a
configuração desse bestiário corresponderia, enquanto sintoma das tensões sociais, à
“tradução textual” das impressões de Sérgio ante as ameaças do ambiente inóspito e
desconhecido do Ateneu; por conseguinte, a metáfora animal salvaguardaria a
verossimilhança do discurso realista, enquanto “conjunto de signos que se propõem
representar o real, aparentando uma total identidade entre o referente e o referido, um
tipo de imagem que não carrega qualquer conotação estranha nem provoca qualquer
efeito particularizante de leitura, pois tenta evitar o desencadeamento de alguma
‘atividade fantástica” da linguagem”43. É bem verdade que não lemos sobre dragões,
basiliscos e outras alimárias fabulosas, que já não mais estranhavam aos olhos dos
homens do século XVIII (HOLANDA, 2000, p. 248). Embora a origem do próprio
bestiário esteja carregada de fantasia – desde as antigas fábulas –, o propósito
moralizante sempre dialogou com a realidade, na perspectiva de um mundo como
livro da vida. É o que observa Saavedra Fajardo, segundo o qual todas as coisas
animadas e inanimadas são “hojas deste gran libro del mundo”, nas quais se traduzem
“naturalmente” os ensinamentos de Deus: “No hay virtude moral que no se le halle
en los animales. Con ellos mismos nace la prudencia pratica; en nosotros se adquiere
con la enseñanza y la experiecia” (SAAVEDRA FAJARDO apud HOLANDA, 2000,
p. 245). Assim, não sendo os homens sábios senão com a experiência, resta-nos
aprender com a realidade circundante: “De los animales podemos aprender sin
43

Juan Carlos Chacón, “A metáfora animal”, in PERRONE-MOISÉS, op. cit., p. 128. No mesmo estudo,
defendendo primazia textual de Raul Pompéia, Chacón discorda da leitura feita por Eugênio Gomes em
Pompéia e a Natureza, onde se tem por “habitual os meninos empregarem apelidos de animais entre si”,
o que corrobora para a consciência artística na reciclagem do bestiário.
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confusión o verguenza de nuestra rudeza, porque quien enseña en ellos es el mismo
Autor de las cosas” (Idem, ibidem). Ainda quanto ao escorpião, e na mesma tradição
emblemática, lembramos O mundo simbólico (1653) de Filippo Picinelli, chamado o
“douto” por Leitão Ferreira (FERREIRA, op. cit., p. 06). Nesse livro, recupera-se um
erudito repertório acerca do escorpião como metáfora de ensinamentos. Vê-se, por
exemplo, a imagem do inseto encimado pela frase “Qui vivens laedit, morte medetur”:
vivo fere, morto cura.

*
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 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
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mesmo da gênese d’O Ateneu, quando, analisando a “decadência da mentira”, mostrase 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, p. 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, p. 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:
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
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Pater, com a chama viva e fugaz da sensibilidade estética (LAVER,
1961, p. 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 modelála 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, desmistificase 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, p. 436) do autor, seja no bem manejar “a difícil arte da prosa”, seja no construíla a partir do “brilho, no cintilar das frases” (ROMERO, op. cit., p. 447-448). O mais
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curioso, no entanto, está nas refutações 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, p.
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, p. 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, p. 256-257).
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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 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), fálo 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 segundo 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, p.
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
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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 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 –, saturandose, 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
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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 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., p. 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
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criativas da linguagem: “A sacralização do arquétipo foi trabalho do homem
civilizado com sua perspectiva literal e histórica” (idem, p. 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 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., p. 73). O
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incêndio que lambe o “desastre universal” de Aristarco pode não resultar de um
“conflito” em parte dispensável dentro do enredo (BARBOSA, 2000, p. 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
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.,
p. 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 ( idem, p. 31-32).

O final apoteótico é formulado em termos de poema, tendo por mote verbal
um trecho do Horace (1640), de Corneille: “Et comme il voit en nous des âmes peu
communes/ Hors de l’ordre commun il nous fait des fortunes”: E por glosa, a própria
estátua de Aristarco, afrontando a desgraça “soberanamente”, “contemplando o
aniquilamento da sua fortuna com a tranquilidade das grandes vítimas” (POMPÉIA,
op. cit., p. 269). Mudado o tempo das saudades hipócritas, quiçá com mágoas na
lembrança, Aristarco encarna as mudanças do mundo, assumindo agora sua feição
arqueológica. Não vemos, todavia, novidades em sua ruína, já dantes navegadas. Ele
vê as chamas do Ateneu como Príamo as de Tróia. E Sérgio, quiçá como Stephen
Dedalus ao cabo de sua travessia, pinta-lhe a imagem antes de seguir em busca de sua
200

Ítaca. A transfiguração de Aristarco resumir-se-ia, em um traço estilístico recorrente,
na metamorfose de seus bigodes, que de “brancos de marechal”, terminam confiados
por seus perdidos dedos:

Lá estava, a uma cadeira em que passara a noite, imóvel,
absorto, sujo de cinza como um penitente, o pé direito sobre
um monte enorme de carvões, o cotovelo espetado na perna,
a grande mão felpuda envolvendo o queixo, dedos perdidos
no bigode branco, sobrolho carregado (POMPÉIA, op. cit.,
p. 271).

Com efeito, todo o processo de decrepitude d’O Ateneu – do poder, das
instituições, do tempo, das relações humanas, das empresas pedagógicas, da vaidade,
do amor, das paixões humanas, das ciências, letras e artes, – toda a ruína é sintetiza,
como um arremate em um só parágrafo assinalado por uma semântica da ruína: coisas
do mundo acadêmico torradas, partidas, queimadas, em tiras, enxovalhadas,
dispersas, quebradas, lançadas ao ladrilho, perdidas, contundidas, rachadas, borradas,
chamuscadas,

despojadas,

lascadas,

calcinadas,

exorbitadas,

destronadas,

incineradas, mortas... Ei-lo:

Dor veneranda! Indiferença suprema dos sofrimentos
excepcionais! Majestade inerte do cedro fulminado! Ele
pertencia ao monopólio da mágoa. O Ateneu devastado! O
seu trabalho perdido, a conquista inapreciável dos seus
esforços!... Em paz!... Não era um homem aquilo; era um de
profundis. Lá estava; em roda amontoavam-se figuras
torradas de geometria, aparelhos de cosmografia partidos,
enormes cartas murais em tiras, queimadas, enxovalhadas,
vísceras dispersas das lições de anatomia, gravuras
quebradas da história santa em quadros, cronologias da
história pátria, ilustrações zoológicas, preceitos morais pelo
ladrilho, como ensinamentos perdidos, esferas terrestres
contundidas, esferas celestes rachadas; borra, chamusco por
cima de tudo; despojos negros da vida, da história, da crença
tradicional, da vegetação de outro tempo, lascas de
continentes calcinados, planetas exorbitados de uma
astronomia morta, sois de ouro destronados e incinerados...
Ele, como um deus caipora, triste, sobre o desastre universal
de sua obra (idem, p. 272).

Ouvimos Walter Benjamin falar sobre o anjo de Paul Klee nesse parágrafo... Aos
pés de Aristarco, com sua feição descarnada lembrando uma caveira, compondo um
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emblema, o trecho correspondente equivale à divisa bíblica: vanitas vanitatum. Aos olhos
do leitor, as ruínas do espetáculo barroco encenado entre as paredes do Ateneu: “A
empena quebrada, as colunas em pedaços, têm a função de testemunhar o milagre da
sobrevivência do edifício em si às mais elementares forças da destruição, o raio, o
terremoto. A artificialidade dessas ruínas apresenta-se como a última herança de uma
Antiguidade que, em solo moderno, já só pode ser vista, de fato, como um pitoresco monte
de ruínas” (BORINSKI apud BENJAMIN, 2011, p. 189). Eis Aristarco – maníaco da
própria estátua –, incendiado pelo brilho de si mesmo; soterrado na pira pagã de sua
origem, dessacralizada no incenso de sua modernidade, ardente na trampa das
incinerações ideológicas; esperando as cinzas no chão para pedir o cinzeiro, quando já
arde nas labaredas civilizatórias; abrasado na ruína irrefutável de sua empresa; arrolado
entre os frangalhos de seus tristes trópicos. Pobre Aristarco! O Júpiter torna-se um deus
caipora; o fecho de luz resume-se à comiseração, não dos astros, sequer de um homem –
mas na síntese metafórica de um – de profundis. E como Erasmo, à margem das estradas,
sem palavra na boca, sem gesto nas mãos, reduzidos a negações de esperanças, envoltos
no véu melancólico das ilusões perdidas, vemos no desastre universal de sua obra, o
encontro repetido pela milionésima vez com as velhas formas da nossa própria loucura,
épica, romântica, patética, formas barrocas repetidas, imitadas, subvertidas, esgotadas:
afã irremediável, truísmo universal, loucura com direito a sê-lo sob o signo escandaloso
da palavra no viés da utopia.
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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 “hipócritas”
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
203

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 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, ou, lembrando Walter Benjamin e McLhuan, da “ruína” –
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, a exemplo de Baudelaire e Lautréamont.
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
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conteúdo e a expressão, significante e significado unir-se-iam (isto já uma premissa
saussuriana, na contemporaneidade, com antiquíssimas origens), 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 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
uma 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... Ao longo desses 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. Aonde quer que
sigamos em busca de tocá-lo, voltamos sempre às páginas d’O Ateneu. E, qual Ítalo
Calvino, encontramos ininterruptamente a novidade clássica do livro de Raul
Pompéia.

*
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