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VIDA LITERÁRIA HOJE
Teodoro Koracakis

(FINEP)

Papos contemporâneos, livro de entrevistas com escritores bra-
sileiros que estão em plena atividade produtiva, organizado por Dau
Bastos – professor da Faculdade de Letras da UFRJ e com larga expe-
riência editorial frente à editora da Uerj durante a década de 1990 –, é
um projeto de objetivos múltiplos. Em primeiro lugar, pretende divul-
gar as obras e opiniões sobre literatura e cultura de 12 poetas e prosa-
dores. Também pretende servir de elo entre a Universidade, no caso a
área de Letras, e a sociedade, utilizando seus alunos e professores como
guias para este diálogo. E por último pretende ser um verdadeiro labo-
ratório de produção editorial para estudantes de graduação. São en-
trevistados os poetas Antonio Carlos Secchin, Armando Freitas Filho,
Claudia Roquette-Pinto, Eucanaã Ferraz, Ferreira Gullar e Eduardo
Martinelli. São também entrevistados Godofredo de Oliveira Neto,
Gustavo Bernardo, Ronaldo Lima Lins, Rosa Amanda Strausz, Rubens
Figueiredo e Sérgio Sant’Anna, autores mais dedicados ao conto e ao
romance.  O que une estes nomes, além de fazerem parte da cena lite-
rária carioca, é o fato de estarem ligados aos cursos universitários de
letras, como professores, ex-alunos ou como objeto de estudo. O que
os diferencia radicalmente é a idade e o estágio de sua consagração
como escritores, abarcando de autores novos, como Claudia Roquette-
Pinto e Leonardo Martinelli, a nomes consagrados como Ferreira Gullar
e Sérgio Sant’Anna.

A proposta do livro surge durante um curso de extensão ministrado
por Dau sobre preparo de originais na Faculdade de Letras. Constatando
que os alunos se entusiasmavam com a prática editorial, propôs que a
turma realizasse todas as fases da produção de um livro, desde sua escri-
tura até sua revisão final. E, mais do que isso, conseguiu efetivamente pôr
em prática este projeto, colocando mais um livro nas prateleiras das livra-
rias destinadas à crítica literária. Conforme descreve o organizador num
prefácio revelador das condições de sua produção, “os estudantes parti-
ciparam da coleta, transcrição e edição dos depoimentos; exercitaram
todas as tarefas que constituem a preparação de originais”.
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O objeto escolhido foi a vida literária, campo de estudo que se
detém nos bastidores da produção literária – o que está por trás do
texto e viabiliza sua aparição. E não a vida literária de tempos passa-
dos, mas a relacionada com o que se produz na literatura hoje, movi-
mento somente possível num momento em que as faculdades de letras
passam a se aproximar da literatura contemporânea, diminuindo pou-
co a pouco a distância temporal entre academia e produção literária,
como ressalta o prefácio:

As disciplinas com propósitos panorâmicos geralmente contemplam
narrativas e poemas que acabaram de sair do prelo, da mesma forma
que as matérias voltadas para um núcleo temático específico podem
focalizar títulos já publicados de obras ainda em andamento. Esta
abertura para a produção que nos é coetânea agrada o corpo discente,
como comprova a excelência dos trabalhos.

Para abordar esta produção dos nossos dias, a estratégia utiliza-
da foi entrevistar vários protagonistas da nossa cena literária. Dentre
os textos que fazem parte do universo da expressão dos autores fora
do texto literário propriamente dito – como cartas e diários –, a entre-
vista é um texto especial. Para começar ele é provocado, demandado
não pelo autor, mas pelo entrevistador. Dessa característica surge ou-
tra especificidade, a de ser produzida no diálogo, estando, portanto,
sujeita a um controle flutuante. Algumas vezes o controle é do
entrevistador; outras, do entrevistado. E, em outras tantas, ela se pro-
duz numa tensão de controles com um produto vetorial inclassificável
quanto ao seu domínio. No caso de Papos contemporâneos, o número
de vetores aumenta, já que são múltiplos os entrevistadores. Os alunos
se dividiram em equipes de entrevistas, cada uma dedicada a elaborar
perguntas e entrevistar um dos autores escolhidos. Cada equipe tam-
bém podia ser complementada por Dau Bastos e outro professor da
faculdade. Neste caso, a presença de vários entrevistadores tornou a
entrevista um diálogo muito mais dinâmico, em que as posições de
entrevistadores e entrevistados mudavam várias vezes, tornando o papo
mais rico e revelador, tanto de autores quanto de leitores.

Mas o controle do entrevistador é visível na sua possibilidade
(não totalmente ilimitada) de propor perguntas e hipóteses. No livro,
são eles que formulam as maiorias das questões a serem debatidas,
mas deixando espaço para o entrevistado trazer perguntas não pensa-
das anteriormente pela equipe. As questões levantadas são quase sem-
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pre relevantes, trazendo as principais discussões sobre cultura e litera-
tura travadas no ambiente acadêmico e nos espaços da sociedade mais
abertos para discutir estes temas. No entanto, a equipe de
entrevistadores, apesar de trazer questões de interesse geral e não ape-
nas dos cursos de Letras, algumas vezes as formula por meio de jargão
acadêmico ou de forma erudita. O efeito não é prejudicial ao resulta-
do, porque a maioria dos entrevistados – experientes no trânsito aca-
demia/sociedade, muitos deles escritores e professores de Literatura –
respondem as questões formuladas em termos especializados ou eru-
ditos em um linguajar simples e objetivo.

Outro poder insofismável do entrevistador é a prerrogativa da
redação final, que pode ser desde uma reprodução praticamente literal
até uma verdadeira ficcionalização das palavras do entrevistado, pas-
sando pelo desejável meio-termo de ser o mais fiel possível aos con-
teúdos e estilos, evitando, quando possível, o excesso de coloquialismos.
Em casos em que o resultado da entrevista é mostrado previamente ao
entrevistado, como aconteceu em Papos contemporâneos, este poder
do pólo entrevistador ainda é mais relativizado.

Em compensação, os poderes do entrevistado não são poucos.
Grande parte do texto é composto por sua voz e, mesmo obedecendo
(o que nem sempre acontece) aos limites das perguntas ou provoca-
ções do entrevistador, o entrevistado ainda tem uma grande autono-
mia na construção desta voz. O texto de toda entrevista, portanto, vai
construir-se nesta tensão de dois pólos de força: a do entrevistador, ou
entrevistadores, e a de cada  entrevistado.

A empreitada de Dau é arrojada e ocupa lacuna na atual produ-
ção editorial. Não se tem publicado livros relevantes de entrevistas
com autores contemporâneos. Mas não é iniciativa inédita, é devedora
de outras boas obras que fizeram tarefa semelhante de produzir mate-
rial de entrevistas na forma de livro. Não podemos deixar de mencio-
nar o trabalho da escritora Edla Van Steen, que em 1981 e 1982 publi-
cou os dois volumes de Viver e escrever, onde registrou entrevistas
com 36 autores literários, realizadas por ela durante vários anos, al-
guns já falecidos na data da publicação. O elenco de escritores entre-
vistados incluía nomes como Cyro dos Anjos, João Cabral de Melo
Neto, Jorge Amado, Nelson Rodrigues, Otto Lara Resende.

A vantagem para o leitor da publicação de entrevistas literárias
em conjunto – ao contrário de cada entrevista dispersa em um nú-
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mero de determinado periódico – é a possibilidade do diálogo imedi-
ato entre as entrevistas. O debate se instaura não somente no interior
da entrevista, mas entre elas. No livro de Dau esta possibilidade fica
clara. O diálogo entre os diversos autores se instala pela mediação
dos entrevistadores, que trazem questões semelhantes para cada en-
trevistado. Vale a pena destacar ainda antes do final desta resenha
um exemplo deste diálogo, que se repete várias vezes. Ao serem per-
guntados sobre como o conhecimento de literatura influi a sua escri-
ta, já que os dois são professores universitários de literatura,
Godofredo de Oliveira Neto e Gustavo Bernardo reagem de forma
divergente. Enquanto Godofredo acredita que o conhecimento de
literatura influencia positivamente sua produção literária, Gustavo
afirma que o professor acaba por prejudicar o escritor: “a prática
cotidiana de analisar literatura nos ajuda a descobrir problemas em
nosso próprio texto, mas atrapalha mais do que ajuda, pois dá tantas
chaves, esquemas e quadros para pensar que dificulta nossa percep-
ção dos personagens e reduz a fluidez do texto”.
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