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Intelectual tem o direito de se eximir?

Giselle Larizzatti Agazzi1 

A pergunta título é uma adaptação da afirmação que o escritor
Antônio Callado fez em depoimento publicado em 19772, quando fala aos
entrevistadores sobre a necessidade de o intelectual encontrar maneiras de
intervir no contexto nacional, a fim de contribuir para a construção de uma
sociedade mais justa e igualitária, denunciando suas formas de opressão. O
autor, à época, sublinha a diferença entre a função do intelectual nos países
desenvolvidos e nos marginalizados, entendendo que nesses últimos não
haveria maneira de as classes ilustradas ignorarem a condição de vida da
maior parte da população, principalmente, quando submetida a governos
ditatoriais e militarizados. Para Callado, o escritor estaria diante do desafio
de fazer arte com responsabilidade social. 

Tal convicção, motivo da reflexão proposta, é transformada aqui em
pergunta, a fim de não trair a trajetória do intelectual que se completou em
1996, quase vinte anos passados da sua afirmação de que “o papel do
intelectual é o participar”3 da vida pública.  

As quase recentes teorias sobre o “fim da história”4 despertaram o
público leitor para imaginar o inimaginável: a estratificação do mundo em
um estágio inabalável sem que se estourasse uma única bomba nuclear. Os
resíduos dessas discussões foram, na esfera da cultura, mais interessantes
do que elas mesmas, principalmente, porque, entendendo a arte como
patrimônio das civilizações, e, portanto, como expressão de uma dada
realidade, permitiram rever as relações indestrinçáveis entre História e
Literatura e localizar o gênero romance no vasto universo literário como a
forma capaz de adaptar-se ao diferente e incluí-lo, resistindo aos tempos,
mesmo se sombrios, e impulsionando o meio artístico. Ou seria
impulsionando o mercado artístico? É a pergunta que se junta à primeira de
todas – a de se o intelectual tem o direito de se eximir – e que traz consigo
ao menos outras duas: a que o intelectual serviria? Aliás, deve ele servir a
algo ou a alguém? 

Espécie de “romance da aprendizagem”5 do ser revolucionário,
Quarup, escrito nos anos de 1950 e início dos anos 60, num país que
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avançava rápido para a experiência da ditadura militar (a segunda, aliás,
depois da de Getúlio Vargas), lança o projeto literário de Callado: fazer da
literatura um instrumento de enriquecimento do meio cultural, de
desalienação e de conscientização populares. E revela a preocupação do
autor em contribuir para, acreditava-se, fazer a História brasileira,
conforme podemos ler em entrevista concedida à crítica Lígia Chippini:

“Em todos os campos, artes, literatura, jornal, as pessoas
estão começando a achar que o Brasil não pode continuar como
está. Então aí me daria a esperança de que o intelectual, mais
especificamente, o homem que escreve, portanto, que pensa...supõe-
se, não? Quem escreve, pensa. Que essas pessoas dessem uma
contribuição muito maior. Porque o Brasil precisa da gente. A
verdade é essa.”6

 
Callado parte da idéia de que sua atividade intelectual, concretizada

em intensa atividade jornalística e ficcional, deveria servir à transformação
da realidade brasileira. Desse ponto de vista, o autor reivindica as heranças
teóricas formuladas por autores como António Gramsci7, que afirma o
caráter “funcional” dos intelectuais, os quais, surgidos de determinados
movimentos sociais, procuram homogeneizar a classe que os gerou e que
os anima, para elevá-la à consciência de sua própria função histórica. A
perspectiva de Callado coincidia com a perspectiva utópica de muitos dos
intelectuais latino-americanos8 do mesmo período, encorajada pelo
fortalecimento mundial do imaginário de esquerda com a resistência ou a
vitória contra o capitalismo na Argélia, no Vietnã, em Cuba. O imaginário
simbólico do romancista de que o Brasil “precisa da gente” marcou o seu
esforço para vislumbrar as brechas existentes entre a opção pela cultura de
massas ou pelo anonimato, a fim de fundar um lugar para sua produção,
evitando ter de escolher entre escrever uma obra inacessível ao leitor médio
(vista nas estéticas experimentalistas de vanguarda) ou uma obra que se
rendesse à lógica do capitalismo (vista na fórmula dos best-sellers). 

Entretanto, se continuarmos acompanhando a trajetória do autor,
perceberemos que no fim dos anos de 1960 e início dos 70, Callado começa
a desconfiar das suas primeiras convicções, questionando o interesse das
classes ilustradas pelas questões nacionais e a possibilidade de essas
interferirem nesse país, onde o ‘atraso’, sendo parte integrante do
‘moderno’, torna as relações de poder ainda mais hostis e transforma as
obras de “resistência” em produtos mercadológicos. Depois do golpe
militar de 1964, que acirrou e muito a censura e as formas de violência em
todos os âmbitos da vida pessoal e social do indivíduo, o intelectual perde,
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gradativamente, a confiança no lugar utópico de onde imaginava escrever,
tateando novas perspectivas. Para Callado: 

“Há uma certa diferença entre a confiança que você tem na
sua capacidade de organizar o mundo na sua cabeça, pelo menos de
forma compreensível, e o momento em que você começa a ver uma
sucessão de acontecimentos nos quais passou a faltar, de sua parte,
uma esperança de organizá-los, e, deles próprios, uma falta de
coesão, uma falta de sentido que eu acho que não é só no Brasil,
não, mas que aqui aparece mais. É a perda da dimensão utópica no
mundo contemporâneo, falta de uma religiosidade.”9

O estado de anomia social leva o autor a rever sua trajetória
intelectual. Reveladora da esperança de que o intelectual teria uma
importante função nas sociedades latino-americanas, a energia do
intelectual evolui para um absoluto desencanto com o “homem que pensa”,
com os políticos e com o povo, como nos faz conhecer quando opta por
engendrar textos ficcionais cada vez mais críticos e distópicos e cada vez
menos propositivos, evidenciando que até mesmo o potencial
transformador da utopia revolucionária é cooptado e anulado pelo sistema.

Depois do fim da mais recente ditadura militar brasileira, Callado
retorna às questões que o ajudaram a construir o seu projeto de escritor10,
nem para reafirmá-los, nem para negá-los (já que quaisquer dessas
inflexões requereriam que algo fosse colocado no lugar), mas para ironizá-
los. Se ao voltar a morar no Brasil, depois ter vivido por quatro anos em
Londres, trabalhando na BBC à época da segunda guerra mundial, Callado
acreditava que a literatura deveria contribuir para a transformação da
sociedade brasileira, em fim dos anos 80, ele coloca em questão o
pressuposto de que os textos de modo geral, não só os ficcionais e escritos,
conseguissem efetivar algum tipo de comunicação com o público. Diz o
autor em entrevista a Marcelo Ridenti11 em 1996:

“A única coisa que me interessou durante esse tempo todo, da
minha formação e do meu trabalho, foi exatamente a possibilidade
de uma re-vo-lu-ção que mudasse o estado de espírito de um país
como o Brasil (...). Mas (nesse país) você não tem como falar com as
pessoas, quer dizer, realmente é muito difícil de se comunicar.”

Diante da fragmentação da comunidade e da dificuldade de transitar
entre os diversos níveis culturais, de que serviria, então, uma obra
comprometida com, nas palavras do romancista, a revolução?
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Em seu último romance, Memórias de Aldenham House, publicado
em 1989, Callado sequer arrisca-se a elaborar algo em tom de retumbante
final, ou significativa tragédia, poupando o leitor de mergulhar em
profundas emoções universais, impedindo-lhe, isso sim, as delícias das
grandes catarses. O fracasso não merece ser experimentado de maneira
redentora. Ainda mais quando vem sob a sombra da violência oficializada.

O projeto utópico do escritor de elaborar livros, que, em suas
estruturas dialógicas, buscassem uma relação possível com uma larga
comunidade de leitores, é corrompido por sua consciência da dificuldade
crescente de comunicação com parcela significativa da população e da
redução do público a uma estreita quantidade de homens das letras,
também muitos deles já inscritos no circuito de intelectuais de esquerda. 

Callado aponta para a condição anômala da literatura brasileira, ao
estar estruturada não no sistema que prevê autor, obra e público12 como três
instâncias distintas, mas no que se instaurou em obra e autor-público como
duas instâncias distintas, já que o autor passava a coincidir com o leitor. O
que se vê é a crise do público, forjada pela reificação das relações sociais,
incapazes de promover e garantir a troca de experiências e a construção da
memória histórica. Tal falta de intercomunicação coloca em suspenso não
apenas o projeto de escritor, de intelectual, de toda uma geração, mas,
antes, a pretensão de construir um paradigma “de uma moralidade
preocupada com proceder através de reciprocidade e da ausência da
violência”. Revendo os anos 60 e 70, Callado desvela a melancolia com
que lembra da história de Carlos Lamarca e de Che Guevara,
revolucionários que acreditavam estar lutando pelo povo: 

“Mas na Bahia, em toda parte que (o Lamarca) ia, o que ele
podia fazer? Como é que você vai falar com essa gente? Se você sair
daqui e subir esse morro aí e adiante, ir à Rocinha, e conversar com
esse pessoal, não vão entender nada do que você está falando. E isso
aqui no Rio de Janeiro, a dois passos de casa. Agora, imagine no
sertão da Bolívia, o Guevara dizendo: ‘Precisamos fundar um
Vietnã’. Você já pensou que melancolia era isso.”13

Essa problemática encaminha-nos para uma reflexão de fundamento
ético14. Porque se debruça sobre a perda dos referenciais tradicionais, que,
em outros tempos, garantiam a experiência da comunicação em diversos
âmbitos sociais. E porque se volta para a necessidade de se construir um
sentido para a atividade intelectual, que extrapole os limites da realização
individual e que não esbarre em questões de vaidade ou de carências outras. 
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Os impasses para democratizar o discurso, gerados pela ação do
mercado sobre a intimidade dos interlocutores e sobre suas relações dentro
da comunidade, dificultam a manutenção de uma comunicação, como
queria Habermas, transparente e imparcial15. Essa impossibilidade de
promover o entendimento pleno entre diversas classes culturais da
comunidade brasileira gera o obstáculo para a reelaboração de uma
dimensão ética capaz de aproximar os homens em torno da experiência da
coletividade. E o que dizer da utopia das esquerdas sem esse senso de
igualdade entre os homens? Para Callado: 

“(Os marxistas) acreditavam num mundo melhor do que este
que estamos vivendo. Não há dúvida. A única dificuldade é que o
homem, fundamentalmente, é um bicho dificílimo. Com essa coisa
Marx não contava. Ele contava muito mais com classes do que com
indivíduos, me parece a mim hoje. Ele imaginava que uma classe ou
o proletariado acabava absorvendo idéias corretas e que como
classe ia impor uma nova ordem no mundo.”16

A lucidez do autor diante da realidade mundial não lhe permitia
manter plenamente a confiança na superação desse estado a que a crescente
globalização nos conduz e, menos ainda, a esperança de o intelectual
intervir nesse processo, quando argumentos como “justiça social” e “sujeito
histórico” são igualados aos conceitos de “mercado” e “direito do
consumidor”, e quando o fim da ética de caráter coletivo reafirma o fim das
ideologias e das grandes narrações totalizantes. 

A melancolia que se lê nas últimas entrevistas de Antônio Callado é
a negação de que “o intelectual não tem o direito de se eximir”. É a
manifestação da tentativa de elaborar o luto17 pelo fim dos fatores de
universalização das subjetividades, basilares para a sustentação de uma
utopia totalizadora de esquerda que, em outros tempos, preenchia de
significado a atuação das classes ilustradas nas sociedades latino-
americanas. 

A pergunta que passa a permear a obra de Callado até os fins dos
anos 90 é a de “o que poderia dar sentido para a existência do intelectual na
sociedade brasileira?”. Trata-se, em última instância, da crise do intelectual
de esquerda. Construir uma resposta para esse desafio é, como se sabe,
tarefa da cultura, da coletividade, com o que cada sujeito contribui.
Desconstruir antigas respostas também. 
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