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N ul ís im o  e e x p e r i ê n c i a  d i o n i s í a c a  em M a r i o  d e  A n d r a d e  

Eduardo Guerreiro Brito Losso

Autonomia e dominação
Nietzsche começou a pensar o conceito de niilismo conside

rando-o adequado para entender a sociedade de seu tempo, que 
efetuou a grande façanha do assassinato de Deus mas colocou no 
lugar uma vida burguesa medíocre. Essa existência apequenada 
caracteriza uma época de decadência. Contudo, ao invés de com
parar o mal dos tempos com a glória de períodos grandiosos, o fi
lósofo alemão reconheceu as características decadentes em germe 
na própria origem da civilização: a moral religiosa. Ele rapidamen
te descobriu que a “genealogia da moral” é uma história do niilis
mo, que suas raízes eram a origem da religião monoteísta, em seu 
processo de negação da vontade. Em A gaia ciência, encontramos o 
processo de constituição da vontade decadente: interiorização im
plícita do impulso violento de dominar no dever explícito de humi
lhar-se frente ao ser absoluto e ter piedade dos mais fracos, adoe
cendo ¡mensamente a força vital einer ungeheuren Erkrankung 
des Willens) (Nietzsche: 1954, v. 2, 213).

A crise dos valores do século XIX é, portanto, a autoconsci- 
ência desencantada que não é capaz de impor uma vontade de 
poder que faça frente à perda da fé (Nietzsche: 1954, v. 2, 212- 
213). A metafísica, ao longo de seu percurso, reagiu ao enfraque
cimento do poder buscando o princípio infalível que garantisse 
um critério de certeza para todas as coisas. Essa é uma maneira 
ainda mais nociva de debilitar a vontade (pois o homem forte não 
precisa de certeza para se impor) sob o impulso subterrâneo de 
dominação da realidade. A ciência positivista herdou a obsessão 
metafísica prescindindo do princípio ideal infalível, mas radicali
zando o enclausuramento na exatidão calculada. Há, na moder
nidade, enfim, uma necessidade ignorada de crer mais na certeza 
científica do que na ilusória certeza religiosa, em vez de sustentar 
uma vontade que afirma o caráter incerto e perspectivo da vida.



Nesse sentido, vale mais, para a crença científica moderna, "que 
prefiram um nada seguro a um algo incerto para deitar e morrer” 
(Nietzsche, 2005, 15) {welche lieber noch sich a u f  ein sicheres Ni
chts als a u f  ein ungewisses Etwas sterben legen) (Nietzsche: 1954, 
V. 2, 574).

Md muitos outros aspectos do pensamento de Nietzsche sobre 
a relação entre niilismo e vontade do poder, mas vou me ater so
mente a um problema. Repensando a formulação do filósofo, sus
peito que a equivalência entre liberdade de espírito e capacidade 
de dominação é, ela mesma, um sintoma do niilismo que preten
de ser superado. A crítica de Adorno a Nietzsche nos dá uma pista 
para abordar a confusão: "O sentido implícito da moral dos senho
res, segundo o qual quem quiser viver tem de se impor, foi-se con
vertendo numa mentira pior do que a sabedoria dos pastores, no 
século XIX" (Adorno: 2001,86). Incapaz de pensar a liberdade sem 
relacioná-la com o poder, confunde-se um processo de autonomia 
individual necessária com um desejo de dominação do outro em 
última instância totalitário por ser, confessadamente, um aristo- 
cratismo dos tempos burgueses, o que leva Lukács a surpreendê- 
lo como, inevitavelmente, burguês (Lukács: 2009, 129, 145, 156). A 
liberdade pessoal é um princípio de autodeterminação incontor- 
nável, mas só pode ocorrer se conseguirmos desconectar seu po
sicionamento com a necessidade de assentimento do outro. Isso 
parece ser bonito e fácil de dizer no âmbito público, porém, na prá
tica, nada é mais difícil: psicologicamente, não existe sustentação 
da autonomia sem o reconhecimento do outro. Só com a saída de 
menoridade intelectual é possível relativizar o valor de si mesmo 
de modo a poder sustentar uma posição peculiar, modesta, porém 
firme e independente.

Se, para um certo Nietzsche, é imprescindível ligara afirmação 
da vontade com o desejo de dominar, devemos assinalar tanto a 
verdade psicológica dessa argumentação para a formação do ges
to libertário, quanto o erro ético de estendê-la ao âmbito político. 
Faz parte da aceitação da falta, da imperfeição e incompletude do 
sujeito, que as escolhas da autonomia ideológica e estética não va
lem, contudo, senão para o sujeito, ainda que devam, por princí-
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pio, poder valer para todos, segundo o juízo de gosto kantiano. A 
líirmação de valores singulares não implica no reconhecimento do 
outro, muito menos na imposição ao outro.

Há uma confusão, aqui, entre o conceito de vontade, que é in
dividual e psíquico, consciente, mas que congrega forças involun
tárias, e o de autonomia crítica e ideológica, que é consciente, pú
blico, político e objetivo: é a afirmação pública da individualidade. 
Nietzsche deturpa o segundo em prol do primeiro, mas, com isso, 
ao subestimar a autonomia para reforçar a selvageria dionisíaca da 
vontade, torna-a uma espécie de princípio perverso.

Portanto, quando a afirmação da vontade quer impor-se aos 
mais fracos, há uma espécie de niilismo individualista: o aristocra
ta moderno confessa não ser capaz de sustentar sua liberdade sem 
submeter o outro (acrescento eu, política ou economicamente), 
mesmo que o sujeito não seja dono da vontade e seja atravessa
do pelo fluxo de forças indomáveis, como querem seus defensores 
pós-modernos. Se ele pretende dominar sem se dominar, o fato é 
que lança para todos sua superioridade indomável. Ainda que dis
cordemos de Lukács, foi essa a razão de ele ter apontado aí um aris- 
tocratismo da ideologia burguesa em Nietzsche. Contudo, levando 
em consideração as várias vozes discordantes do filósofo alemão, 
pensando até no fato de que a solidão de Zaratustra e seu insucesso 
com o povo, que o leva à ojeriza e ao abandono de ações sociais, 
não condiz com os trechos em que o aristocratismo é defendido 
politicamente, estamos somente respondendo a uma interpreta
ção possível de uma articulação conceituai específica. A impreci
são e complexidade de sua filosofia não diminuem a verdade de 
que ela é tão brilhante quanto insatisfatória.

É somente quando a vontade se afirma para todos que ela pode 
se sustentar para si mesma, mas é somente quando ela não preci
sa se impor a todos que pode, afinal, entrar em diálogo, discussão, 
dialética com o outro. Esse embate dialético negativo, tão pouco 
hegeliano quanto nietzschiano, é menos uma luta de vontades do 
que uma cooperação de diferenças que não oblitera os conflitos, 
mas torna-os produtivos. Nietzsche nos ensinou o primeiro mo
mento, mas faltou chegar ao segundo.
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De qualquer forma, o que nos interessa no conceito de niilismo 
é que ele advem de um diagnóstico cultural da Europa desiludida 
da religião e da tradição, isto d, ele d um foco existencial e psicoló
gico para a crítica da cultura burguesa.

Redobramento infernal do mal-estar
Λ consideração do mal-estar europeu diante de suas desilusões 

d constante na teoria da modernidade. No contexto latino-ame
ricano, soma-se o peso de que somos herdeiros de segunda mão 
tanto da modernidade como de sua crítica, reproduzindo o neoim- 
peralismo cultural na arte e no pensamento; deparamo-nos, então, 
com um duplo mal-estar. Sofremos um desdobramento infernal da 
modernidade europeia. À medida que o tempo passa, essa duplica
ção torna-se multiplicação exponencial de um abismo não só psi- 
coexistencial, porém agravado, sobrecarregando o vazio moderno 
com traumas políticos.

Homi Bhabha, em seu artigo sobre Frantz Fanon "Interrogando a 
identidade", aborda as dificuldades da relação de transferência entre 
nativo e colono e com isso aponta, a partir de certos termos lacania- 
nos, a problemática da formação do "sujeito pós-colonial”, com as 
fantasias de posse do nativo assim como com a fantasia paranoide 
do colono e todas as estratégias de constrangimento por meio de 
“violência política e psíquica no interior da virtude cívica, a aliena
ção no interior da identidade” (Bhabha: 1998, 75). O lugar de iden
tificação é já “um espaço de cisão”, faz com que o sujeito colonial 
deseje “ocupar o lugar do senhor enquanto mantém seu lugar no 
rancor vingativo do escravo" (Bhabha: 1998, 76). As implicações do 
psíquico no político e vice-versa são instrutivas e chegam a insights 
semelhantes à "dialética envenenada” de Roberto Schwarz sobre o 
problema, guardada a diferença de alcance, que no brasileiro é mui- 
to maior. E uma pena que a interessante abordagem desse conflito 
psíquico, que se estende na constituição de identidades dentro da 
sociedade, esteja mais preocupada em repetir incessantemente os 
refrões teóricos da identidade fraturada, da ambivalência, da “alte- 
ridade na identidade”, da diferença na igualdade etc. -  contcntan- 
do-se em desconstruir o eterno espantalho da subjetividade plena
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cartesiana no colono -  do que em explorar melhor o desdobramen
to da crise de valores ocidental na modernidade “pós-colonial”. Em 
vez de ficar satisfeito em reconhecer a crise do sujeito europeu no 
espelho do colonizado, pensamos que é mais produtivo focar o re- 
dobramento pós-colonial de uma crise já grave na Europa, mas que, 
do mesmo modo, serve para reavaliar do ponto de vista da periferia 
o fenômeno ocidental, hoje conflituosamente global. Para além do 
lindo hibridismo de características e da textualidade dessubstan- 
cializadora da identidade, há um condicionamento recíproco entre 
crise de valores, conflito psíquico e formação cultural que Bhabha 
toca, mas não analisa.

Para pensar tal crise sem se contentar em vê-la como simples 
signo de um mero engano metafísico, subestimando a metafísica e 
com isso simplificando até mesmo seus grandes críticos, é necessá
rio reler e "desler” (para usar o termo de Harold Bloom) Nietzsche. 
O simultâneo insight e erro do filósofo alemão é extremamente váli
do para o problema do estabelecimento da modernidade da cultura 
brasileira. O sintoma niilista do fracasso de superação do niilismo 
nietzschiano nos revela, espantosamente, as dificuldades “psicopo- 
líticas", por assim dizer, dos atores da cultura no Brasil. Passemos 
agora a explorar, do lado das térras tropicais, como alguns pensado
res refletiram sobre o “pessimismo" nacional.

Roberto Damatta constata a

[...) profunda desvalorização do Brasil pelos estudiosos brasilei

ros (...) fala-se do Brasil com o intuito de consertá-lo, corrigi-lo 

ou normalizá-lo |...| Há, pois, uma recorrente visão negativa de 

nós mesmos, visão que quase sempre transborda de compara

ções nas quais, já sabemos, exalta-se invariavelmente o outro -  o 

estrangeiro, o de fora. O que não é brasileiro. (Damatta: 2007,26)

Assim como no artigo do antropólogo, Roberto Schwarz tam
bém inicia seu importante ensaio “Nacional por subtração" cons
tatando que o “mal-estar” da "experiência do caráter postiço, 
inautêntico, im itado da vida cultural que levamos [...} é um fato" 
(Schwarz: 1987, 29) e remete ao final do poema “Lundu do escritor
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difícil”: Pois é macaco, seu mano,/ Que só sabe o que é da estran-
ja” (Andrade: 1982,287).

O brasileiro, nas mais problemáticas manifestações culturais, 
não consegue acreditar em si mesmo, logo, não acredita no po
tencial de sua autonomia, logo, não sai do ciclo de dominação e 
da posição de dominado. Trata-se de um dos aspectos mais gra
ves daquilo que Antonio Candido e )oão Luiz Lafetá chamam de 
“pré-consciência pessimista do subdesenvolvimento” (Lafetá: 
2000, 194). Para dar só alguns exemplos breves e gerais: no plano 
da música pop, basta observar que o sucesso popular do nas 
favelas deve-se diretamente à autoridade da influência america
na; na literatura, as obras modernas francesas são sempre refe
rência canônica principal, seguidas de grandes nomes europeus, 
ainda que a literatura brasileira tenha um peso para o brasileiro 
maior do que em outras artes; na teoria, finalmente, imperam 
grandes nomes franceses e correntes americanas (sendo que até 
mesmo os alemães e ingleses são mediados por aqueles, diga-se 
de passagem). Por mais que, em todas essas áreas, tenha havido 
um imenso esforço de formação nacional (vide o famoso livro de 
Antonio Candido), no plano das obras, da crítica, da divulgação 
e da recepção, a aura de autoridade maior ainda é a de fora. A 
dificuldade é tanta que, mesmo tendo maior influência política 
e econômica no mundo, no plano cultural a mudança ainda não 
se deu e tudo indica que deverá ser muito lenta, ao verificar a 
força de vigência das estruturas psicológicas do caráter "postiço" 
(Schwarz) da formação cultural. Mário de Andrade diagnosticou 
o fenômeno como “mania de inferioridade nacional”. A falta de 
confiança na produção dos seus conterrâneos e o fascínio pelo 
europeu termina por levar à desvalorização de si próprio, “convite 
à desistência e a noção do fracasso total”, que chega ao nível mi
tológico de uma “desastrosíssima incapacidade do ser” (Andrade: 
1978, 191). Tal tendência para depressão cultural eu chamarei de 
niilismo brasileiro, baseado num aforismo dos fragmentos póstu
mos de Nietzsche dos anos 80 do século XJX, que propõe a subs
tituição do termo pessimismo, o que implica um maior alcance 
crítico e filosófico do problema.
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Não se conceitua o que se agarra com as mãos: que o pessi

mismo não é nenhum problema, mas um sintoma -  cujo nome 

pode ser substituído por "niilismo" -  cuja pergunta, se o não ser 

é melhor que o ser, já é uma doença, um sintoma de declínio, 

uma idiossincrasia.

O movimento niilista é somente a expressão de uma decadên

cia fisiológica. (Nietzsche: 1954, v.3, 899, tradução de Eduardo 

G. B. Losso)

Independentemente das discordancias ao pensamento nietzs- 
chiano já expostas, minha primeira constatação é a de que o pes
simismo brasileiro foi mal pensado precisamente por não ter sido 
abordado do ponto de vista dos sintomas do niilismo. Posso de 
imediato cair exatamente no mesmo problema que estamos de
nunciando: isso não é introduzir mais um conceito da crise cultu
ral europeia para pensar o Brasil? Sim, mas não se sai do problema 
evitando novos conceitos de fora, antes reconhecendo se eles pos
suem um potencial operatorio para nossa discussão e, mais ainda, 
se a ausência deles não é ela mesma um sintoma não de "decadên
cia” (pois ele é, ao contrário da crise europeia dos valores, precisa
mente uma crise de “adolescência” do Brasil, fruto de seu próprio 
crescimento, e não de “velhice"), mas de cegueira, recalque do al
cance existencial do fundamento trágico que assola a história cul
tural do brasileiro. Afinal de contas, o termo “pessimismo”, oposto 
de otimismo, é fraco, frágil e ingênuo conceitualmente, também é 
“europeu” como quase todos e não foi melhor trabalhado depois, foi 
simplesmente reproduzido. ]á niilismo é um conceito extremamente 
profícuo e operatorio, parte da melhor safra do filósofo do martelo.

Niilismos
Para situarmos a problemática no Brasil, vale agora fazer uma 

distinção de dois planos do niilismo. O niilismo primeiro diz res
peito ao plano individual: à orfandade individual de religião e 
tradição, de um deus e uma comunidade: segundo, a uma trans
formação histórica social: a modernidade europeia, a liberdade 
republicana burguesa, a autonomia civil, o iluminismo com suas
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promessas e impasses, o sentimento de decadência, a crise de va
lores etc. Embora esses dois planos estejam intrínsecamente inter
ligados, sens efeitos incidem ora para o lado psicológico e existen
cial, ora para o lado social e cultural.

Proporemos mais uma distinção, que chamaremos de duas for
mas de niilismo: uma europeia, da qual Nietzsche e Adorno (no úl
timo capítulo da Dialética negativa, Adorno: 2009, 314-316) teoriza
ram, e outra brasileira, da qual procurarei me ocupar, com a ajuda 
de conceitos de alguns grandes pensadores de sintomas traumá
ticos da cultura brasileira, como Sérgio Buarque de 1 lolanda c Ro
berto Schwarz. Defendo a ideia de que essa categoria é essencial 
para delimitar as dificuldades político-culturáis no Brasil, bem 
como para situá-las diante de seus dois planos fundamentais. A 
primeira dificuldade está em não diminuir o fator existencial do 
niilismo brasileiro, não reduzi-lo a uma inferioridade política. Esse 
é justamente o perigo em que muitos pensadores brasileiros estão 
frequentemente fadados a cair. problema que está por trás daquilo 
que os olhares tão diferentes de Roberto Schwarz e Roberto Damatta 
diagnosticam, mas que, a meu ver, mesmo a lucidez de ambos ainda 
não avaliou a amplitude de implicações. A segunda é uma inversão 
desdobrada da primeira: de como a complexidade psicológico-exis- 
tencial aliada à subordinação político-cultural em nosso contexto 
reconfigura os fundamentos do conceito de niilismo, já que ele 
surgiu de uma problemática que o Brasil herda e da qual participa, 
mas que está longe de esgotar nossa sobreposição de complicações. 
O agravamento do niilismo no Brasil é um fenômeno que exige, por
tanto, uma reformulação do próprio conceito. Por isso mesmo, o 
uso de mais um conceito nativo do território “europeu” aqui é ca- 
nibalizado e reformulado para nossos propósitos, em vez de ime
diatamente aplicado como receita pronta. Como a recente tradição 
do pensamento brasileiro, dona de grande capacidade autocrítica e 
inovadora, é também, para usar a expressão de Schwarz, um fato, 
apontar seus pontos fracos e dificuldades a partir de conceitos ainda 
não incorporados e “ambientados” não é um problema, é uma solu
ção por vezes mais produtiva do que a criação indiscriminada de 
conceitos novos, o que pode não ser nada além de pueril. Se há um
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sentimento de impotência infundado diante da cultura brasilei
ra, conceitos de fora podem ser, para tal "doença", tanto remédios 
quanto venenos, para usar a ambiguidade de )osé Miguel VVisnik, 
que pensou o futebol, diga-se de passagem, usando livremente o 
conceito de fánnakon  de Derrida, que por sua vez retirou e desviou 
de Platão (VVisnik: 2008, 40). Prova de que desvios podem ser mais 
criativos e eficazes do que instaurações evidentes e forçadas.

De qualquer forma, é difícil lidar com a mise abyme de pen
sar sobre a depressão de pensar sobre cultura nacional, é sempre 
um desafio sair de sua compulsão ã repetição do mal-estar sem fu
gir da gravidade da questão. A impotência canônica no brasileiro, a 
dificuldade de estabelecer e manter um círculo cultural que acolha 
e dialetize a produção do passado e do presente (Schwarz: 1987, 
31), é um fator essencial para entendermos a própria falta de inte
resse pela produção e recepção da “alta cultura” por ser já um signo 
europeu, o que leva ao desinteresse de artistas e do público pela 
produção local. Isso acaba levando ao niilismo do valor estético 
da própria cultura, á insignificância de nossa própria atividade no 
plano educacional, artístico, estético e político. A solução, grosso 
modo, dos estudos culturais é suspender a validade da discussão 
sobre valor estético, porém a dificuldade está em não encontrar 
saídas fáceis e pensar em estratégias críticas, historiográficas e te
óricas de valorização cultural sem forçar para o lado da ilusão nem 
anular e ignorar o problema do valor.

Evidentemente o longo esforço de alguns poucos ao longo da 
história encontra certa repercussão, mas é imprescindível escutar 
a advertência irônica de Schwarz de que o “mal-estar na cultura 
brasileira”, que sempre nos acompanha e ameaça, “desaparece” só
“para quem queira se iludir" (Schwarz: 1987,33).

Esse problema é típico da maioria dos países não só "em de
senvolvimento”. O capitalismo global, na maioria dos países que 
integra, é contrário ao desenvolvimento da cultura e da educação. 
A força exemplar dos EUA e da Europa central só mostra que eles 
não são o exemplo, mas a exceção à regra: muitos países conside
rados de economia próspera não dão valor à poesia, não mantêm 
instituições de peso nem espaço público para seus poetas, artistas
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e pensadores, comparados ao espaço da maioria medíocre da in
dústria cultural, do esporte e da política.

Se tal quadro é condicionado globalmente, a formação da cul
tura brasileira deixou traços específicos do niilismo na sedimenta
ção de sua constituição e é a reflexão sobre a questão, ao longo de 
séculos e décadas, a melhor reação a uma realidade socioeconómi
ca hostil que condiciona o reforço da apatia político-cultural.

Dialética diabólica da ironia
Se há um brasileiro que lutou bravamente contra tal desvalori

zação crônica no processo de formação cultural do Brasil, foi Má
rio de Andrade. Como ele mesmo refletiu, o romantismo e o mo
dernismo brasileiros foram os dois movimentos literários que se 
contrapuseram ao niilismo cultural. Se ele contém a duplicidade 
de sentido de ser uma depreciação da cultura local existente e, por 
conseguinte, uma negação de sua própria existência (o “não ser” 
do fragmento de Nietzsche acima citado), então ele resulta na nuli- 
ficação da produção. Em "Paisagem n° 4", de Pauliceia ,
encontramos pistas vagas, porém interessantes, do fenômeno:

Na confluência o grito inglês da São Paulo Railway

Mas as ventaneiras da desilusão! a baixa do café!

As quebras, as ameaças, as audacias superfinas!...

[...1
Muito ao longe o Brasil com seus braços cruzados.

Oh! as indiferenças maternais!... (Andrade: 1982,63)

Em plena modernização da cidade de São Paulo, Mário sente va
gamente a entrada do dinheiro provindo de países de língua inglesa 
e a decorrente desilusão de ser dominado. O período histórico de 
baixa do café e construção das primeiras indústrias, bem como a 
mistura de quebra da bolsa, ameaça de ruína da economia rural 
anterior e audácias modernizadoras tanto na economia quanto na 
cultura, da qual ele é um participante ativo, exibem o espírito do 
tempo. Mas essa interpretação socioeconómica pode se estender na 
intuição perceptiva de que o Brasil tende a ficar de braços cruzados
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para si mesmo precisamente quando se esforça para agir em di
reção ao desenvolvimento. As indiferenças maternais são, antes de 
mais nada, indiferença com a sua própria formação, com a sua cul
tura, a “mãe” que o criou, num momento em que, de fato, é preciso 
atacar o nacionalismo e “distinguir perfeitamente entre aquilo que 
é manifestação concreta da cultura de um povo e aquilo que é sua 
utilização ideológica” (Lafetá: 1986, 24). Podemos interpretar tanto 
a indiferença à mãe quanto a indiferença preguiçosa de manter-se 
junto à mãe: típico problema da “pré-adolescência” do país. Vício de 
estar ligado ã mãe cordial sem a lei do pai, em termos lacertianos, 
sem se tornar sujeito de sua própria palavra e linguagem (para ser, 
sem dúvida, assujeitado pela linguagem, mas não pelo imaginário) 
e ao mesmo tempo sem cuidar da sua cultura, mantendo-se sem
pre sob os cuidados maternos. As "indiferenças maternais" são o 
extremo da “miséria nacional" (Andrade: 1982, 260), são a atitude 
constante de tornar a si mesmo miserável por ser indiferente a toda 
manifestação cultural que ocorre ao nosso redor.

Do ponto de vista estético, o que não tem valor não existe, logo, 
se nada na periferia presta, nada deve ser divulgado, publicado, ar
quivado, lido. Passa-se o tempo e conclui-se que nada existiu. No 
entanto, o romantismo e o modernismo, por mais ingênuos que 
tenham sido na afirmação de valores nacionais (sendo o primeiro, 
naturalmente, mais que o segundo), devem seu exagero mesmo à 
necessária reação a tal lógica colonial diabólica. No ensaio "O Mo
vimento Modernista”, Mário insiste que “(nós] tivemos no Brasil 
um movimento espiritual (não falo apenas escola de arte) que foi 
absolutamente ‘necessário’, o romantismo” (Andrade: 1978, 250). 
Contra a reprodução de "superafectações culturalistas, impostas 
de cima para baixo" de outras escolas, o romantismo, impulsiona
do pela “base humana e popular das pesquisas estéticas”, obrigou 
os brasileiros a "retornar coletivamente às fontes do povo” (Andra
de: 1978, 250).

Ao longo da história intelectual do Brasil, a desmistificação dos 
nacionalismos, sempre necessária, periga em fortalecer mais uma 
vez a autodepreciação de ser colônia, sendo esta a base niilista, tão 
fundamental quanto a "base humana”, das “forças populares”. Isso
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é o que podemos chamar de dialética diabólica da desmistificação 
em contextos culturais periféricos: quanto mais se desmonta e es
quece a tradição em construção, mais se impede a sedimentação 
qualitativa necessária para qualquer dcsconstrução e se fortalece 
a diluição da reflexão local na repetição de fórmulas críticas vin
das de fora. Por incrível que pareça, quanto mais indiferenciada a 
repetição das novidades de fora, mais miseravelmente local e pro
vinciana será tal repetição. A compulsão á repetição da nova teoria 
importada nada sedimenta (Türcke: 2010, 137-155), só contribui 
para um déficit de atenção ás problemáticas de nossa singulari
dade local que trariam um diferencial geral. Sem dúvida a solução 
não é ignorar a produção mundial, porém dar a ela sentido dentro 
de uma discussão interna.

Retomando a problemática da indiferença entre liberdade de 
agir e dominar nietzschiana, percebemos, por um lado, o quanto 
falta á teoria da literatura no Brasil aquilo que Mário, no "Prefácio 
interessantíssimo", citando Taine, diz ser o "o ideal dum artista”, isto 
é, abandonar a mimesis imitativa e escolher o que acha ser, nos obje
tos, sua “característica essencial e saliente" de modo a torná-la “visí
vel e dominadora” (Andrade: 1978, 24). Tornar as características que
nos interessam dos objetos a "dominadora” e elevar o "exagero” des
sa dominação mimética a “meio legítimo de expressão” é precisa
mente o paradigma da mimesis como atividade produtiva da imagi
nação, e não reprodutora do existente, como afirma Luiz Costa Lima 
a partir da estética de Kant (Lima: 2000,63,67). Mário tem consciên
cia dessa modificação ativa da percepção que pratica: “Somos ho
mens duma imaginação dominadora quase feroz” (Andrade: 2009, 
330); “Pela imaginação deformadora e sintética somos estilizadores" 
(Andrade: 2009,329). Tudo isso condiz bem com o espírito da época, 
o problema é saber o que é praticar uma imaginação dominadora 
no Brasil, o que é transformar a realidade agindo sobre seu aparelho 
perceptivo num lugar onde a realidade econômica era, nos tempos 
de Mário, dominada pelo outro. Assim como o poeta terá dificuldade 
de dar credibilidade a seu ato irreverente, da mesma forma o críti
co terá dificuldade de dar credibilidade a uma teoria concebida por 
si só. É preciso a difícil coragem de exagerar, deformar, impor, não
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só para dar corpo a uma revolução, mas para fazer uma revolução 
cultural contra uma tradicional posição estatutária de passividade, 
tanto diante de conservadorismos quanto de modernizações. “O 
exagero é natural, justificável, direi mesmo necessário em todas as 
revoluções" (Andrade: 2009,256).

É necessária, para a liberdade da criação, uma insubmissão á 
reprodução dos valores sociais (que são a de uma tradicional posi
ção de dominado) e da concepção de realidade em vigor que leva 
imediatamente à dominação transfiguradora da realidade e à im
posição de valores singulares. Isso todos os modernismos fizeram 
até o exagero, mas o nosso, para sair do ciclo vicioso da dominação, 
que nos leva ao redobramento do “niilismo passivo”, precisou im
por um ato redobrado de emancipação.

Mas o fato de Mário ter levado tal hercúlea tarefa a cabo exigiu 
dele um grande esforço de instauração de gestos arbitrários. Isso 
se vê claramente na ironia com que antecipa qualquer teoria nova 
que proponha, seja, por exemplo, no "Prefácio interessantíssimo", 
“Sei construir teorias engenhosas. Quer ver?” (Andrade: 1982, 28), 
seja na parábola da introdução de A escrava que não é Isaura e seu 
desdobramento, que iguala “Adão, Aristóteles e a Corja quanto 
ao conceito de Poesia" (Andrade: 2009, 238). No “Prefácio", Mário 
introduz a teoria da polifonia poética, na Escrava, aborda o des
nudamento dos ornamentos tradicionais feito por Rimbaud e daí 
demonstra certas fórmulas estéticas.

Agora nos interessarão menos as teorias em si do que o tom zom
beteiro que as enquadra, da introdução ao fim do “Prefácio”: “Mas 
todo este prefácio, com todo o disparate das teorias que contém, não 
vale coisíssima nenhuma. Quando escreví Pauliceia desvairada não 
pensei em nada disto. [...) E está acabada a escola poética ‘Desvairis- 
mo’. Próximo livro fundarei outra" (Andrade: 1982,38).

A ironia do gesto teórico-crítico, em Mário, é um signo riquís
simo de alta gravidade, a leveza que simula desfrutar disfarça o 
peso que carrega. Ainda pouco ou nada pensada pela crítica, essa 
ironia é o próprio disfarce necessário para um gesto instaurador 
num lugar que desprivilegia qualquer ato de inauguração. Toda
via, mais do que isso, é também “um desdém extremamente ori
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ginal” com suas próprias idéias. Ela possui a mesma função da 
ironia de Machado de Assis, que aumenta o valor estético-crítico 
quanto mais diminui seus personagens, o meio carioca, que criti
ca com seus torneios retóricos e, mediante modéstia, seu próprio 
desempenho artístico.

Logo, tanto em Machado como em Mário (e em Oswald, sem 
dúvida) encontramos a ironia do gesto instaurador e o gesto ins- 
taurador da ironia, tão dominador quanto em Nietzsche, porém 
disfarçado. Para Nietzsche, o homem forte quer vencer, subjugar, 
está tomado de “uma sede de inimigos, resistências e triunfos” 
(Nietzsche: 1998,36) e não se dispõe a ocultar sua ambição de supe
rioridade. Já o gesto instaurador brasileiro se disfarça numa ironia 
não sarcástica ou melancólica, mas bem humorada; ainda assim 
instaura, precisamente, a potência dominadora que se dá mais na 
forma (retórica, estética, literária) do que no conteúdo da vontade 
de poder. O disfarce da dominação, que termina por desprezar sua 
própria vontade de poder, torna-se insubmissão bem humorada. A 
cordialidade brasileira, nesse caso, que contém um ideal distante 
de “democracia racial" (YVisnik: 2008, 244), usa e abusa da ironia 
e do humor para expressar sua vontade de abarcar toda a cultura 
ocidental e a cultura popular nacional (como ficará mais explícito 
depois em Clã do Jabuti), em outras palavras, uma faceta de seu 
“exagero". Contudo, quando ela assim o faz. termina por abando
nar, por assim dizer, a própria vontade de poder. Despreza-a não 
como o ideal ascético do homem fraco, que luta para enfraquecer 
a vontade adoecendo o vigor dominador, mas de fato abandona-a 
com uma sorte de indiferença a qualquer valor cultural. Observa
mos, nesse sentido, que Mário combate a indiferença a si mesmo 
do brasileiro, que erige em valor superior á cultura europeia, com 
uma indiferença por qualquer cultura e gesto instaurador, a come
çar pela europeia e a terminar pelo seu gesto mesmo. Contudo, no 
final das contas, essa se torna a melhor estratégia para se impor 
diante do desprezo do olhar estrangeiro e, pior, de seus conterrâ
neos. Desprezar-se para melhor impor-se, com todo atrevimento, 
insolência, petulância e até vitalidade dionisíaca -  “Garanto po
rém que chorei, que cantei, que ri, que berrei... Eu vivo!” (Andrade:
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1982,38) -  é uma estratégia que Nietzsche dificilmente concebería. 
A negatividade da indiferença irônica é a arma insuspeita, a carta 
na manga de uma verdadeira potência negativa. Se Nietzsche fra
cassou no extremo esforço de superação do niilismo, neste pon
to Mário venceu, pois seu humor “está para além da vontade de 
poder” precisamente porque instaura uma dominancia do princí
pio do prazer que coloca a pulsão de morte, enquanto instância 
agressiva, direcionada para fora na forma de vontade dominado
ra, “para aquém do princípio do prazer”, isto é, leva-a a sucumbir 
diante da “prova de realidade do prazer”. Elaboro mais uma forma 
de pensar uma certa superioridade do princípio de prazer sobre o 
princípio de realidade alcançada no estado poético-irônico, contra 
a lógica de frustração proposta por Freud. Há vários teóricos que 
pensaram essa inversão de diferentes maneiras (Adorno: 2001,50- 
52; Türcke: 2010, 151; Wisnik: 2008, 180; Lafetá: 1986, 192, 202, 209, 
216-217). Nesse caso, encontramos uma peculiar ironia alegre da 
poesia direcionada aos constrangimentos da realidade social, cm 
vez de uma ironia que sucumbe â realidade na expressão retórica 
da frustração.

De qualquer forma, por mais que tal estratégia contenha um 
grande potencial de superação, não podemos nos deixar levar por 
soluções fáceis. O niilismo não se deixa vencer sem se descer mais 
profundamente em seus abismos e foi isso, como veremos adiante, 
que Mário fez.

Antes de mais nada, é necessário esclarecer o nexo entre niilis
mo e dominação histórica, encarnada na barbárie. O fato é que a 
vontade de poder, mesmo sendo a crítica da burguesia ocidental, é 
a manifestação mais pura e indisfarçável dos impulsos bárbaros do 
imperialismo, por isso que o nazismo não foi somente seu desvio 
impróprio, foi também a radicalização de sua lógica. No entanto, 
não precisamos ir tão longe. Todo o fundo arbitrário de dominação 
bárbara do Ocidente (desde os massacres da Espanha às civilizações 
latino-americanas, a escravidão massacrante dos portugueses aos 
índios e negros no Brasil colonial até sua herança presente no estado 
de insegurança do Brasil atual) por trás da retórica cristã, depois li
beral, está fundado na vontade do mais forte. Aos olhos de quem foi
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dominado por espanhóis e portugueses e não por protestantes in
gleses, a defesa católica do mais fraco, bem como a prática cordial de 
superficie, era o disfarce mais assombroso para uma real dominação 
pela força. Na prática da colonização, a retórica do fraco era disfarce 
para a vontade de poder. Caricaturando, os bárbaros da península 
europeia de fato subjugaram negros e indios, mas no entremeio dos 
horrores instituíram o cristianismo, o positivismo e o liberalismo.

A relação entre barbárie e niilismo, assim como a entre colonia
lismo e niilismo, ainda não foi pensada. O papel do cristianismo 
é ambiguo e complicado. O protestantismo, bem como a crise de 
valores iluminista e pós-iluminista, era visto pelos católicos como 
índice de niilismo. Esse é, no meio da mais simétrica oposição, o 
curioso ponto cm comum, segundo Domenico Losurdo, entre in
térpretes católicos e Nietzsche: “os niilistas são sempre os revolu
cionários e niilismo é sempre sinônimo de revolução” (Losurdo: 
2009, 510-511). Em ambos ele não está associado à barbárie em si. 
A noção de uma revolução emancipatória, burguesa e depois so
cialista é que associou o niilismo á injustiça sistêmica da divisão de 
classes, que o capitalismo na periferia redobra com uma divisão de 
estatuto cultural e étnico.

Essa crueza da história repercute, sintomaticamente, na auto- 
depreciação cultural do brasileiro e motiva o fundo trágico da ironia 
modernista. O desejo de unificação do princípio de prazer, agindo 
subterráneamente no ideal de cordialidade, está sempre em dialé
tica com a ironia bem humorada que, no entanto, ainda esconde 
motivos de uma amargura, ainda que não seja, justamente, uma 
ironia amarga e deva sua originalidade a essa diferença. O desejo 
de receber a cultura do outro, abarcá-la, absorvê-la, seja passiva
mente, reproduzindo-a, seja antropofagicamente, produzindo-a 
a seu modo, encontra o impasse de saber até onde se valoriza ou 
se desvaloriza a si mesmo. Há uma assombração da barbárie na 
sintomatologia da cultura e quem nos ensinou isso, em primeiro 
lugar, foi Nietzsche. O niilismo próprio da crise da civilização en
contra sempre a constatação de Adorno de que, por trás dos te
souros da cultura, há os horrores da história, que tornam qualquer 
tesouro lixo. Porém, é na cultura que se adensa tanto a injustiça

78



primordial da divisão do trabalho quanto o movimento de revol
ta, crítica e esclarecimento contra o estado falso, o sistema dela 
decorrente (Adorno: 2001, 33-34). Lia contém veneno e remédio, 
para falar com Wisnik. A cultura é uma "droga”, assim como o Bra
sil (Wisnik: 2008, 245, 409, 421), e Mário é nosso xamã curandeiro 
que produz a alquimia das duas essências. () gesto inaugurador de 
um movimento cultural nacional e internacionalmente moderno é 
empreendido por uma, digamos, quimioterapia, outra maneira de 
entender a magia poética na modernidade brasileira.

Repulsa à multidão: niilismo poético
Até aqui procuramos abordar a questão do niilismo como crise e 

crítica da cultura c sua especificidade no Brasil. Mas agora vamos 
mergulhar nos poemas de Mário para reconhecer em sua "figu
ração da intimidade”, nos termos de Lafetá, seu lado psicológico- 
existencial. Assim como há a repercussão do pesadelo interminável 
da autodepreciação no meio cultural brasileiro, e sua dialética com 
a ironia, Mário nos dá várias outras comprovações de elaboração 
estética desse problema no âmbito de uma busca da identidade. 
Desse lugar nasce um conflito entre máscaras e sinceridade, como 
mostra Lafetá, bem como entre verdade e ironia, que revela o drama 
de um homem assolado por fortes emoções ligadas sempre â gravi
dade trágica da existência. A inevitável atmosfera melancólica que 
daí resulta se complexifica com o redobramento depreciativo do nii
lismo brasileiro e a reação crítica da ironia, do humor e da afirmação 
de um prazer de viver cordial, ligado a impulsos dionisíacos.

Primeiro abordaremos o poema “Os cortejos”, de Pauliceia des
vairada, que foca os desgostos da vida metropolitana.

Monotonias das minhas retinas...

Serpentinas de entes frementes a se desenrolar...

Todos os sempres das minhas visões! “Bom giorno, caro."

Horríveis as cidades!

Vaidades e mais vaidades...

Nada de asas! Nada de poesia! Nada de alegria!
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Oli! Os tumultuarios das ausencias!

Pauliceia -  a grande boca de mil dentes; 

e os jorros dentre a língua trissulca 

de pus e de mais pus de distinção...

Giram homens fracos, baixos, magros...

Serpentinas de entes frementes a se desenrolar...

Estes homens de São Paulo,

Todos iguais e desiguais,

Quando vivem dentro dos meus olhos tão ricos.

Parecem-me uns macacos, uns macacos. (Andrade: 1082, 40)

O poema se inicia com uma vaga melancolia visionária. Na ci
dade as paisagens estão repletas das mesmas formas geométricas, 
dos cubos e cubículos dos prédios, apartamentos, escritórios, por 
isso a monotonia do visualizado impregna a própria visão do ob
servador, a materialidade do órgão de visão, as retinas; a cidade é 
“cinzenta", antiliterária, para usar o conceito de Alberto Puchen 
(2007, 11-26). Λ monotonia da visibilidade urbana se confunde 
com o que seria uma reação a ela oposta ou amplificadora, a rê
verie (Andrade: 2009, 330) propriamente modernista, literária, de 
uma “imaginação dominadora”. Há já uma oposição à ode futu
rista irrestrita dos centros urbanos, filiando-se ao spleen baudelai- 
riano. Tanto visões reais de uma metrópole entediante quanto os 
devaneios solitários do poeta se misturam em pleno conflito; há 
tanto visões reais e desagradáveis quanto visões irreais e inebrian
tes. O terceiro verso talvez se referira mais ao segundo tipo de vi
sões, que contrariam o tédio passageiro e almejam ser eternas.

A segunda estrofe é bem direta: a cidade é abjeta, pela feiura vi
sual e moral, contrária ao voo poético. A vaidade, doença da civili
zação, segundo Rousseau, é oposta à alegria inocente do devaneio, 
porém, somada ao tumulto, invade-o e torna-o horrível. São Paulo 
é figurada como um monstro que canibaliza a todos. A visão agora 
se torna pesadelo: os homens fracos aparecem e repete-se o verso 
que antes poderia remeter a um devaneio agradável. O sentimento 
de vazio irrompe do tumulto e do barulho.
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Na terceira estrofe, o conflito entre o rico olhar do eu lírico e os 
homens entediantes de São Paulo se evidencia: a sofisticação da 
elaboração poética quer descartar a mistura do que há de pior na 
máquina e no animal, exposta nos transeuntes da cidade. Λ indivi
dualidade do eu sente-se violentada pela brutalidade da multidão. 
A multiplicidade de pessoas, coisas e ruídos só leva ao vazio exis
tencial. A repetição de "uns macacos” do quarto verso retoma o rit
mo de “iguais e desiguais” do segundo, sugerindo a dificuldade da 
modernidade de sair da repetição invariável da vida pré-moderna 
com a padronização reprodutora do mesmo. O tédio metropolita
no, fruto paradoxal da realidade agressiva, expõe um estado essen
cialmente niilista.

Há vários outros momentos da poesia de Mário em que a 
sensibilidade poética exibe expressões de decepção e depressão: 
repete-se o verso "Nada de poesia, nada de alegrias!” (Andrade: 
1982, 51 e 53), “Nada de asas, nada de alegria... A lua...” (Andra
de: 1982, 61), “Estou com desejos de desastres... / [...] Tenho de
sejos de violas e solidões sem sentido/ Tenho desejos de gemer 
e de morrer” (Andrade: 1982, 132), “Que engraçado!... mas... que 
tristeza!/ Esta vida não vale nada!” (Andrade: 1982, 205). Em 
paulistana  há mais uma exposição das decepções com São Paulo 
e com o país: "Eu só vejo na função/ Miséria, dolo, ferida,/ Isso é 
vida?” (Andrade: 1982,335).

Pois nada vale a verdade,

Ela mesma está vendida,

A honra é uma suicida,

Nuvem a felicidade,

E entre rosas a cidade,

Muito concha e relambória,

Sem paz, sem amor, sem glória,

Sc diz terra progredida,
Eu pergunto:

Isso é vida? (Andrade: 1982, 336)
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Negação dos valores sempre ligada à corrupção da vida na 
cidade, vida atribulada, sofrimento, desejos de morrer, uma 
constante entrega à pulsão de morte no desejo de descansar, de 
dormir, “relambória”: todos os exemplos, que poderíam se multi
plicar ainda mais, são signos evidentes do que poderiamos cha
mar de niilismo poético moderno. Mas vamos nos ater mais aos 
primeiros livros.

No livro Losango cáqui (1926) há uma continuação, em certos 
trechos, do mesmo estado de espírito conturbado devido ao tumul
to da cidade do primeiro livro, como, por exemplo, na parte XVI1: 
"Minha alma cidade das greves sangrentas,/ inferno fogo INFER
NO em meu peito,/ Insolências blasfêmias bocagens na língua// 
Meus olhos navalhando a vida detestada" (p. 99). Contudo, há tam
bém momentos alternantes extremamente opostos de hedonismo, 
talvez uma tentativa de contraposição forçada, como, por exemplo, 
logo depois do trecho anterior: “Λ vida renasce na manhã bonita. 
Pauliceia lá em baixo epiderme áspera. (...| E tão grande a manhã!/ 
É tão bom respirar!/ É tão gostoso gostar da vida!.../ A própria dor 
é uma felicidade!” (p. 99). O contraste intencional quer exibir a po
lifonia de afetos contrários diante do sofrimento da vida urbana e 
momento de doce prazer de viver. Dos afetos, saem momentâneas 
idéias: ora a alma é reflexo de uma desordem social, ora os olhos 
não veem senão “vida detestada", ora até a dor pode ser considera
da como um modo da felicidade, como se o contentamento fosse 
tão grande que o simples fato de viver faz com que tudo seja belo, 
isto é, exatamente o princípio de serenidade que nenhum insatis
feito pode entender. Essa incoerência poética bem próxima de um 
Rimbaud de Une saison en enfer permite-se inclusive uma falsa ne
gação -  por ser poética -  do que escreveu no primeiro livro: "Meu 
Deus, perdoai-me!/ Creio bem que amo os homens por amor dos 
homens!/ Não escrevería mais Ode ao burguês’/ nem muitos ou
tros versos de 'Pauliceia desvairada’. Tenho todo um mapa-múndi 
de estados de alma” (p. 103). Aquilo que posteriormente será o 
mote drummondiano de “Mundo mundo vasto mundo,/ mais vas
to é o meu coração” justifica os contrastes afetivos que motivam 
declarações opostas. Num momento, o poeta maldito ataca a bur
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guesia, no outro, arrepende-se como bom cristão; mas se a alma é 
tão grande quanto uma cidade, sua discrepância interna decorre 
do tumulto de onde habita. A cidade em geral motiva o tédio me
lancólico, mas da confusão mental que provoca instiga anseios de 
reconciliação do indivíduo com a totalidade.

Lafetá, em seu importante estudo sobre a poesia de Mário, 
contrapõe â angústia da morte a unificação dionisíaca quando lé 
o mesmo verso que aparece em 1926 (Andrade: 1982, 99, 101) re
petido no "Rito do irmão pequeno” (1931) (Andrade; 1982, 99, 314) 
do Livro azul:

Compreendemos assim o espírito dionisíaco que dita este verso 

obsessivo de Mário de Andrade: Λ clor é  unia felicidade.

Ao medo da dissolução e do nada, Dioniso contrapõe o senti

mento do Uno, da vida eterna da vontade, da potência que per

manece intocável para além dos atos. (Lafetá: 1986, 215)

Sem dúvida, o espírito dionisíaco é trágico, liga-se a suas ori
gens teóricas: na mistura de prazer e desprazer do sentimento su
blime kantiano. A hipótese dionisíaca -  momento raro da crítica 
brasileira, que geralmente está mais preocupada em reforçar o rea
lismo pessimista iniciado com Machado de Assis -  é uma vertente 
rica para pensar como a poesia de Mário responde à ameaça do 
niilismo existencial, cujo abismo, no âmbito íntimo e social, foi ra
dicalmente enfrentado não para se tornar profissão de fé niilista, 
mas para ser, no campo da experiência de um “narcisismo cósmi
co" (Lafetá: 1986,218), qualitativamente ultrapassado. Para se con
vencer de que Mário não está interessado em se estabelecer num 
mar de desilusão, basta lembrar de seu ensaio sobre Machado de 
Assis. Ao diferenciar artistas que se pode admirar e amar, Mário 
considera Machado admirável, mas impossível de ser amado.

E aos artistas a que faltem esses dons de generosidade a con

fiança na vida e no homem, a esperança, me parece impossível 

amar. A perfeição, a grandeza da arte é insuficiente para que um 

culto se totalize tomando todas as forças do crente. Sabes a di-



ferença entre a caridade católica e o livre exame protestante?... 

A um Machado de Assis só se pode cultuar protestantemente. 

(Andrade: 1978, 90)

Não deixa de ser digno de nota o fato de que Machado rompe, 
precisamente, com a lógica cordial, baseada na solidariedade da 
caritas católica, precisamente ao mostrar suas entranhas, exigindo 
de Mário o inevitável distanciamento. O mais curioso é que, se, na 
historia do termo niilismo, os católicos identificavam o "livre exa
me" protestante como emblema do final dos tempos, o culto pro
testante a Machado evidencia a sua condição niilista. Machado é o 
paradigma do niilista ativo brasileiro, assim como Schopenhauer, 
grande inspiração de Machado, o seria na Alemanha, se Nietzsche 
não o considerasse cultivador da contemplação distante da vonta
de, motivo pelo qual precisamos colocar o próprio Nietzsche nesse 
papel. Para Mário até interessa passar uma temporada no inferno 
niilista e admirar os seus habitantes mais brilhantes, porém não 
interessa lá permanecer. Seu modo de sair de paragens sombrias 
é expandir-se em horizontes dionisíacos que procuram abarcar o 
Brasil. Poi o que fez ao sair do spieen  de desvairada, atra
vessar Losango cáqui e aportar em Clã do Jabuti (1927).

Niilismo extático em “Carnaval Carioca”

Πιι acreditava ser jovem  a o  sol e  m e encontrei sem  

idade. E se à  m eia-n oite tinlia anos, j á  n ão os no  

m eio-dia. Iodas as idades perm anecem  entre o ser e  o 

não ser, vestígio vibrante do  niilism o m ístico das insolações.

Cioran

Vale a pena examinar o poema "Carnaval Carioca” a partir 
dessa transição. Neste livro e especialmente neste poema e ein 
"Noturno para Belo Horizonte”, Mário reúne vontade de indistin
ção e unificação dionisíaca com reunião da diversidade cultural 
brasileira. Precisamos sublinhar que Lafetá observou os dois fe
nômenos na obra como um todo, mas não ligou um ao outro, por
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que analisou o dionisíaco na fase final da obra. Neste momento, 
Mário passa por uma fase ufanista e otimista com o Brasil que 
não vai durar muito. Contudo, assim como nosso artigo procu
ra demonstrar a necessidade de pensar a "pré-consciência pes
simista do brasileiro” com a categoria nietzschiana mais refina
da, o niilismo, falta pensar todo o impulso de autoafirmação do 
brasileiro como intrínsecamente ligado ao dionisismo, antípoda 
clássico do niilismo. É sei pensar, ao 1er o Nietzsche de O nasci
m ento da tragédia, na diferença entre os líricos, que unem sofri
mento individual com o dilaceramento musical dionisíaco origi
nário (Nietzsche: 1954, v. 1,36-38), os tragediógrafos gregos, que 
alcançam um equilíbrio entre a ordem apolínea e o êxtase dio
nisíaco, e Sócrates, “opositor de Dioniso” {Gegner des Dionysus), 
que torna a razão e a ciência dominantes (Nietzsche: 1954, v. 1, 
75). Em Crepúsculo dos ídolos, Sócrates é a figura da decadência 
grega utilizando a dialética como instrumento de ressentimento, 
um “mal-entendido” (Mißverständnis) próprio do “absurdo da ra
zão”, assim como do judeu e do cristianismo (Nietzsche: 1954, v. 2, 
955-6). Líricos e tragediógrafos dionisíacos contra o niilismo dos 
sacerdotes e Sócrates: essa é a arena historiográfica montada por 
Nietzsche para pensar a oposição dos conceitos. Mas como seria 
uma experiência dionisíaca no Brasil dos anos 1920?

O eu lírico no poema se inicia posicionando sua diferença de 
natureza com a coletividade aberta do carnaval, “Minha frieza 
de paulista/ policiamentos interiores” (p. 133), exibindo uma as
sonanda entre “paulista” e “policiamentos" que revela o local de 
onde veio como formador de uma repressão psíquica. Na medida 
em que o poema descreve a integração do poeta ao carnaval, ele vai 
se desfazendo das amarras e a desinibição leva-o a se deixar levar 
pela balbúrdia.

Comparando com “Os cortejos”, a multidão não é objeto de re
pulsa, antes de atração e curiosidade. Depois de descrever diversos 
tipos, como a baiana que “se foi na religião de Carnaval” (p. 135), 
“Cordões de machos mulherizados”, ingleses, americanos, pola
cas, um mocinho, um moço "olhando a fantasia dos outros”, sobre 
quem se deduz “um poeta” (p. 135), o eu lírico procura abarcar e
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unificarem si mesmo, com exagerados laivos de romantismo, a fo
lia: “Ânsia heróica dos meus sentidos/ pra acordar o segredo de se
res e coisas [...] E com a magia dos meus versos/ Criando ambien
tes longínquos e piedosos/ Transporto em realidades superiores/ Λ 
mesquinhez da realidade" (p. 136). A integração do poeta na festa, 
contraposta ao moço, que não se desinibe e ainda se guarda como 
espectador, só pode ser imaginada, até aqui, como uma absorção 
do movimento de todos feita pelo eu poético. A “mesquinhez da 
realidade” própria da vida urbana, tão sofrida no lirismo melan
cólico dos dois livros anteriores, é vista como algo passível de ser 
superado quando a energia coletiva desperta no eu um impulso 
mágico de soberania. O poeta é capaz, a partir das forças primitivas 
da festa, de sair da mesquinhez e adentrar em “realidades supe
riores”, isto é, experiências metafísicas. É curioso como o impulso 
dionisíaco tenha, nesse momento do poema, irrompido um desejo 
metafísico e romântico de soberania do eu, se uma das manifesta
ções literárias que Mário, em seus escritos críticos, combatia era o 
romantismo passadista burguês. Lembro que Mário respeitava o 
"romantismo novo” de Augusto Frederico Schmidt, mas era sem
pre de suas alturas muito desconfiado (Andrade: 1982, 39). Crítico 
tanto do cristianismo como do hermetismo de influência surrealis
ta de Murilo Mendes e Jorge de Lima, ainda assim reconhecia ne
les um valor que justificava o tom elevado. Mário atacava mesmo 
a moda"condoreira” no artigo “A volta do condor” (1940-1941) com 
sua “falsa eloquência nova" (Andrade: 1982, 167-168).

Lafetá (p. 132, 178, 182), contudo, baseia-se cm Octavio Paz de 
Filhos do barro para mostrar que há nele “o fascínio simultâneo pela 
magia e pela revolução" que “se liga à tradição romântica e moderna 
da ruptura” (Lafetá: 1986, 132). “Mário de Andrade é um dos hijos 
del limo, em cuja poesia também se tocam os extremos da visão 
analógica e da visão irônica” (Lafetá: 1986, 133). A tese de que há 
continuidade, ainda que permeada de transformações específicas, 
entre o romantismo mais filosófico e elaborado e a modernidade 
na poesia (com seus respectivos introdutores, Baudelaire, Rimbaud 
e Mallarmé), da qual penso que mesmo Hugo Friedrich corrobo
raria (Friedrich cita Novalis, o grotesco de Victor Hugo, Friedrich
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Schlegel; penso também em William Blake, Coleridge, Hölderlin...) 
(Friedrich: 1978, 27-34), tem em losé Guilherme Merquior (Mer- 
quior: 1980, 48-52), por exemplo, um de seus opositores com argu
mentos duvidosos, mas faz, de Octavio Paz uma fonte profícua para 
uma visão mais complexa do romantismo e também de uma outra 
abordagem da periodização na modernidade. A polêmica de se os 
aspectos do romantismo são já modernos ou não é grande, mas o 
que nos interessa é que Lafetá defende a tese no caso da poesia tar
dia de Mário, mas não levanta a questão em do ; na análise 
aqui empreendida, contudo, encontra-se um romantismo ligado ao 
impulso dionisíaco, de modo ainda mais claro do que Lafetá encon
tra na obra tardia.

No nosso caso, temos a prova de que a vontade de soberania 
romântica sobre a realidade era, justamente, algo que Mário, na 
sua consciência não só de paulista, mas de modernista progra
mático, estava recalcando. O carnaval impulsionou um desejo de 
dominação poética sobre a realidade que o poeta desconhecia. O 
psiquismo dos primeiros escritos críticos de Mário, que se refere 
à polifonia de sentidos de sua poética e à simultaneidade de im
pressões sensíveis própria do estado da consciência (segundo a 
psicologia de época em que ele se baseia), não chega a ambicio
nar esse gênero de transporte para uma realidade superior. Em A 
escrava que não é  Isaura, Mário deixa claro que não compartilha 
do desejo modernista de “imagem exagerada", da perífrase, própria 
do hermetismo (Andrade: 2009, 276-277). Ou seja, a radicalização 
daquilo que Hugo Friedrich chama de irrealidade sensível (Frie
drich: 1978, 79-83), própria das poéticas de Mallarmé e Rimbaud 
(apesar de Mário considerar o último essencial para a deflagração 
do modernismo, aquele que desnudou a poesia de ornamentos 
tradicionais), não é integralmente aceita pelo poeta brasileiro. A 
conexão entre o desejo de superação da realidade romântica e a 
destruição da ordem de inteligibilidade da leitura no modernismo 
mais radical europeu (para além da negação da lógica cartesiana), 
isso Mário não corrobora, mas aquilo que Octavio Paz chama de 
tradição da ruptura, a tese da continuidade entre romantismo e 
modernismo, Mário não parece negar e Lafetá defende com rigor.
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O defensor do direito ao  exagero, digamos assim, incomoda-se 
com o exagero do hermetismo, mas filia-se involuntariamente ao 
exagero romántico.

Ainda assim, o poema não termina por aqui e nega a ambi
ção romântica logo em seguida, mantendo toda a coerência com 
o pensamento crítico: “Onde que andou minha missão de poeta, 
Carnaval?/ Puxou-me a ventania [...) Levou â breca o destino do 
poeta (...) Morreu o poeta e um gramofone escravo/ arranhou dis
cos de sensações" (p. 136-137). A máquina de reprodução musical 
da época, escrava da folia (condizente com o significado da palavra 
“robô”, que é escravo, substituto do homem), arranha a sensibilida
de do poeta. As máquinas trabalham, escravas, para a soberania do 
dionisíaco sobre as frágeis individualidades, que sob seu reinado 
são desintegradas, não têm vez.

Não há dúvida de que aquele momento de soberania individual 
só serviu para ser destruído pela desagregação dionisíaca. Venceu a 
“religião de Carnaval” e perdeu o subjetivismo romântico, inclusive 
mostrando que na luta, bem brasileira, entre cristianismo e dioni- 
sismo, o que prepondera nesse momento é o último:

Meu Deus.../ Onde que jazem suas atrações?/ Pra que lados de 

fora de Terra/ Fugiu a paz das naves religiosas/ E a calma boa de 

rezar ao pé da cruz?/ Reboa o batuque (...) Quedé teus padres?" 

(Andrade: 1982,139-140)

Sabe-se quanto o romantismo está ligado ao cristianismo e o 
quanto a correlação é complexa. Primeiro, o processo de efetuação 
do carnaval no eu lírico provoca repulsa, depois, assentimento e 
entusiasmo, depois, laivos românticos que serão ¡mediatamente 
desintegrados, em seguida, aparece um natural ataque aos signos 
eclesiásticos. Até aqui, o processo dionisíaco de destruição das in
dividualidades e tradicionalismos parece coerente.

No entanto, no momento seguinte, há uma inusitada conjunção 
entre o monoteísmo e o dionisíaco. Toda a parafernália percussiva 
serve para o louvor de Deus: “Aleluia!/ Louvemos o criador com os 
sons dos saxofones arrastados/ Louvêmo-lo com os salpicos dos
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xilofones nítidos! |...] Louvemos O que permanece através das fes- 
tanças virtuosas e dos gozos ilegítimos!" (Andrade: 1982, 140-141). 
Λ perdição dionisíaca torna-se uma forma de louvar o Criador e 
não de negá-lo. Nega-se a moral cristã, mas não os fundamentos 
do ser absoluto. Os gozos ilegítimos são louvores ao Criador e não 
uma blasfêmia. Deus permanece justamente quando o furor dioni
síaco tudo aniquila, permanece, precisamente, através do próprio 
processo de destruição. Enquanto doutrinas oficiais pretendem 
resguardar leis sagradas dos insultos modernos, o ímpeto dionisí
aco coletivo transgride qualquer lei para louvar a soberania divina, 
que está acima das leis a ela imputada.

Logo, observamos que a soberania subjetiva romântica é nega
da não só para dar lugar ao poder da festa, mas para afirmar a so
berania divina que é louvada por ela. Seguindo ordem semelhante 
à meditação cartesiana, a certeza do eu dá lugar à necessidade do 
divino, não pelo razoável cogito racional, mas pela insuspeitada 
selvageria carnavalesca. Nesse sentido, o sincretismo poético de 
Mário é, de fato, profundamente brasileiro, pois é característico do 
Brasil tanto o conflito quanto a mistura de Dioniso e Cristo. A loucu
ra de Nietzsche, que queria conjugar precisamente as duas figuras 
superando a negação da vida cristã com a promessa (Verheißung) 
de morte e renovação da vida dionisíaca (Nietzsche: 1954, v. 3, 772- 
773, 1350), não se torna tão inconcebível assim: o Brasil fornece 
uma imagem bem real de seu delírio não num Zaratustra solitário, 
mas num movimento coletivo carnavalesco, genuinamente dioni
síaco, surgindo em pleno capitalismo neoimperialista.

Michel Maffesoli pensa que, para contrapor aos valores prome- 
teicos do trabalho, especialmente na vida da cidade grande, produ
tora de, citando Simmel, "excitação da vida nervosa” (Maffesoli: 2005, 
192), as festas são fenômenos alternantes de "confusão dionisíaca" 
(Maffesoli: 1988, 142) que servem como forma de a sociedade res
pirar e se renovar. “O apolíneo, se retomarmos Nietzsche, funda-se 
na consciência e no autodomínio; o dionisíaco, ao contrário, é a 
parte sombria, destrutiva e desestruturada” (Maffesoli: 1985,64). O 
sociólogo francês pensa que esse movimento coletivo carnavalesco 
é “invariante”, banal, trivial ao mesmo tempo em que transfigura-
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dor e se mantém subterráneamente presente ein todas as épocas 
apesar das rupturas históricas estabelecidas pela lógica prometeica; 
contudo, no mundo pós-moderno, essa fusão “societal” do comum 
revela-se dominante, como se, enfim, tivéssemos chegado aonde 
sempre estivemos, enxergando o que a razão nos tinha obscurecido.

A fusão de Dioniso com Deus, predominando evidentemente o 
dionisíaco, parece corroborar a tese. O próprio Mário de Andrade
afirma que há “falta de catolicismo verdadeiro tanto na burguesia,

*

como na massa popular" (Andrade: 1978, 21). E curioso como no 
ensaio sobre Tristão de Ataíde o tema do carnaval seja um estranho 
motivo propício para falar de catolicismo no Brasil e argumentar 
com dados sociológicos e bem documentados o quanto o catolicis
mo é absolvido pelo povo brasileiro na forma de magia e supersti
ção. Se o catolicismo é falso e sempre deturpado, “o carnaval, como 
costumes, é uma das criações mais livres, mais nossas, mais origi
nais do Brasil, apesar de importado”. Ao contrário do catolicismo, 
o carnaval foi adequadamente absolvido e absolveu totalmente a 
sociedade brasileira. Segundo Mário, há na “psicologia do brasilei
ro a tendência religiosa"(Andrade: 1978, 22), mas é pagã e não de 
outro modo. Ele está preocupado em mostrar que qualquer tipo 
de desvio da padronização católica é possível -  protestantismos e 
espiritismos -  servindo á curiosa tendência de desembocar numa 
verdadeira religião sensual.

|...| iodos estes fenômenos expressivos ao mesmo tempo da 

religiosidade e da sensualidade brasileiras, fenómenos quando 

não diretamente provindos, sempre parentes dos tão eróticos 

ritos religiosos criados pela mentalidade primitiva: todos estes 

fenômenos da nossa religiosidade são eminentemente contra

ditórios não só da elevação filosófica católica como do Catoli

cismo tout court. (Andrade: 1978, 23)

Porém, ainda que haja profunda concordância, podemos ainda 
questionar o Mário crítico com base no Mário poeta. Fazer uma 
festa dionisíaca ao deus monoteísta, por mais que Maffesoli veja 
no “orgiasmo” invariante uma força superior, soberana, dissolven-
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te c desintegradora de tudo, não é nada adequado. Reunir o mono
teísmo e o dionisíaco leva-nos a uma terceira coisa monstruosa e 
não ao velho conhecido Dioniso antigo. Do ponto de vista do rigor 
doutrinai católico, tudo o que se desvia é diabólico e pecaminoso, 
de modo que a doutrina corrobora para tese de Maffesoli e Mário 
na sua oposição recíproca. No entanto, precisamos agora ser sensí
veis ás variantes singulares da sociedade brasileira elaboradas po
eticamente, c não encaixar teses aos casos. Pensamos que o Mário 
crítico, de um modo, e Maffesoli, de outro, estão demasiadamente 
preocupados em atacar o racionalismo teológico para perceber tais 
diferenças. Entretanto, o Mário poeta foi ousado o suficiente para 
fazer a diferença percebendo-a, poetizando-a.

O que ocorre neste momento do texto é a balbúrdia dionisía
ca louvando Deus. Deus é alegremente exaltado pelo carnaval. O 
carnaval louva “o criador" com os "gozos ilegítimos": é isso o que 
lemos literalmente em cada verso. Há uma outra maneira de lou
var o criador onipotente do universo: com a perdição e o desregra- 
rnento. A hipótese é absurda e mal compreendida pela compulsão 
à repetição teórica atual, tornada senso comum universitário, de 
subestimar a teologia e a metafísica.

O que é difícil de pensar é que o Brasil produza uma mistura sin
gular, extravagante, mas legítima de monoteísmo e orgiasmo, que o 
“pai todo poderoso” possa abençoar a perdição e o desregramento 
e que ambos sejam o melhor louvor das pulsões coletivas ao ünico 
deus. O Brasil é uma sociedade patriarcal e cordial, ortodoxa e libe
ral, legislativa e corrupta. Essas contradições não se dissolvem numa 
maçaroca pós-moderna qualquer, antes resultam numa forma so
cial singular. Maffesoli, discordando de Nietzsche a partir de Goethe, 
afirma que “o caos que prevalece na situação dionisíaca remete a 
uma sólida organicidade” (Maffesoli: 1985,64). Iremos mais longe ao 
dizer que a conjunção de monoteísmo e orgiasmo evidencia, no Bra
sil, uma organicidade que reúne o primitivo com o moderno transfi
gurando o rigor de base medieval católica. Se o Mário crítico vè nisso 
mais um primitivismo do povo, o poema demonstra na verdade uma 
riquíssima invenção moderna da sociedade brasileira, captada pela 
experiência poética, que merece ainda ser melhor estudada.
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O quanto Mário associa nesse momento Dioniso ao monoteís
mo, vê-se nos seguintes versos "...Senhor! Que indicaste a bandeira 
triunfal de Dionisio pros gregos” (p. 140); "Vitória sobre a civiliza
ção! Que civilização?... É Baco!” (p. 143), associando Baco ao diabo.

Finalmente vai se aproximando do fim e o dionisíaco deve dar 
lugar ao descanso, "E a surpresa do fim: a fadiga de gozar” (p. 144). 
O fim não era esperado, apenas deu-se conta de que se estava can
sado. Depois de um dia inteiro de folia o poeta se acalma, “O poeta 
sente-se mais seu./ E puro agora pelo contato de si mesmo/ Des
cansa o rosto sobre a mão que escreverá [...] O poeta dorme sem 
necessidade de sonhar." (p. 145-146). Retorno à individualidade, 
retorno a si mesmo, a escrita só será possível num momento pos
terior de isolamento. O rosto que recebeu tantas sensações e más
caras descansa sobre a mão que posteriormente registrará a expe
riência. De tanto gozar, não há necessidade de sonhar: o desejo foi 
realizado, levou-se a cabo o que a crítica de Mário depois pensou, 
a respeito de outros poetas, como a necessidade de se estar “mais 
em contacto com a vida quotidiana e mais desejosos de resolvê-la 
numa prática de felicidade” (Andrade: 1985,31).

A realidade cotidiana de uma metrópole não é mais necessa
riamente sinônimo de desgosto, como em desvairada.
“Um princípio de realidade que viesse a negar todo princípio de 

prazer não estaria negando a si próprio?" (Maffesoli: 1985, 38), 
pergunta o sociólogo. De fato, o carnaval é a dominancia do prin
cípio do prazer num espaço metropolitano prenhe de consumo 
e trabalho. A conclusão de Lafetá para o poema "Girassol da ma
drugada”, que resolve a luta do poeta com a angústia da morte 
apresentada no livro anterior, A Costela do  Grão Cão, termina por 
reconciliar a morte com a vida: “a vitória completa do princípio 
de prazer, suprimindo todas as tensões, abre cm torno de si um 
vazio em tudo semelhante à morte” (Lafetá: 1986, 192). Por outro 
caminho e num momento da “figuração da intimidade” de Má
rio bem diverso, “Carnaval carioca” também reconcilia, no final, 
princípio de realidade, pulsão de morte e princípio de prazer. Seu 
momento de descanso é, nesse sentido, uma prévia da serenidade 
que será conquistada no final da vida.
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De toda essa odisséia do poeta numa aventura de perdição, o 
momento romântico, embora tenha sido feito para ser negado, 
deixou rastros inapagáveis. Não só fundamentou a união espú
ria entre Deus e Baco, mas mostrou que quando o eu se perde na 
equivalência entre o gozo e o sagrado, ele só a alcança movido por 
um desejo de dominação. Se esse desejo foi superado, não deixou 
de ser crucial para sua inversão. No final das contas, o retorno a 
si mesmo satisfeito é a assimilação final da transgressão sagrada 
na construção poética, que reconstituiu toda a experiência a seu 
modo. Logo, o desejo de experiência soberana leva, depois de uma 
errância na transgressão sagrada, à construção final da forma po
ética produzida. Acrescentamos que onde queremos chegar é que 
ocorre necessariamente também o inverso: a forma poética, assim 
como a reescrita da leitura, quer o desejo de experiência soberana 
e encontra a perdição na própria soberania do sagrado no estético 
e do estético no sagrado, de Deus na errância coletiva e da errância 
coletiva em Deus. Não adianta negar o desejo de soberania do eu, 
por mais que se saiba que ele será aniquilado pela errância dioni
síaca, pois ele retornará de novo quando o eu se separa do sagrado. 
A grandeza do poema está no fato de que ele confessa seu dese
jo antes de o realizar com o aniquilamento momentâneo do eu. A 
confissão é mais verdadeira para a teoria da literatura hoje do que 
a atual banalização da errância dionisíaca, que se conjuga com a 
banalização da inacessibilidade do sentido do texto literário, apon
tada por Fabio Durão (Durão: 2008, 68).

Depois de Losurdo exemplificar niilistas sociais, políticos, reli
giosos e filosóficos, ele acrescenta os ‘“niilistas poéticos’ dos quais 
Jean Paul fala", cujas características são: “egotismo”, aniquilamento 
da objetividade e da totalidade do real (Losurdo: 2009, 499-500), 
isto é, poetas essencialmente românticos. De fato, os românticos 
são chamados de niilistas tanto pelos cristãos ortodoxos que se 
aferram às tradições quanto por Nietzsche, que era defensor do 
estilo clássico. Contudo, Lukács vê em Nietzsche traços do roman
tismo burguês no seu aristocratismo. Muitos veem no seu desejo 
de unificação com o movimento selvagem da vontade um traço 
claramente romântico na experiência dionisíaca, quer dizer, preci-
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sámente lá onde o romântico e o dionisíaco são desejosos de uma 
unio mystica. Mário, nesse poema, ultrapassa o romantismo para 
estendê-lo na experiência dionisíaca, porém com isso ele talvez 
não deixe de lado seus traços românticos como gostaria. Se acres
centarmos a isso o fato de que a avalanche dionisíaca deságua no 
deus cristão transfigurado, teremos motivo suficiente para pensar 
que romantismo, cristianismo e orgiasmo são igualmente transfi
gurados um pelo outro de modo que nem deixam de existir, nem 
permanecem os mesmos depois desse estranho carnaval. Veem-se 
os traços de uma máscara na outra.

Curiosamente, se Lafetá analisa a figuração da intimidade como 
jogo de máscaras que mentem para servir ao desejo de ser sincero, 
é digno de nota que ele não tenha relacionado isso ao prazer do eu 
lírico no poema ao descrever os tipos, as fantasias, as máscaras. É 
ainda mais decisivo o fato de que conceitos como "romantismo”, 
"dionisíaco” e "cristianismo” tornem-se máscaras da interpretação 
para lidar com a folia poética de modo que eles sejam inevitáveis, 
inseparáveis da face, porém sua limitação provoca uma interde
pendência que é própria dos deslizamentos poéticos, cuja liberda
de revela muito da complexidade social.

Outro fator intrigante está na questão de que a soberania do Eu 
romântico é uma não só reação à impotência do tédio metropolita
no como também da impotência do sujeito pós-colonial. A errân- 
cia dionisíaca do poeta é, nesse caso, uma tentativa de unificação 
com o povo (uma “comunidade de perdidos”, digamos assim) con
tra o constrangimento imposto ao sujeito pós-colonial e também 
uma negação do isolamento na metrópole. Λ soberania perdida na 
errância dionisíaca nega a competição fantasmática com o domi
nador, mas, de certo modo, responde à sua posição subalterna e 
“dá o troco”. Há um evidente orgulho de ser dionisíaco do brasileiro 
(que cai no paradoxo, obviamente, de ser antidionisíaco e “egotis
ta”), ele é inclusive admirado pelo estrangeiro nesse sentido, e o 
poema, parte essencial de um livro de afirmação da brasilidade, 
está por isso definitivamente marcado. Para vencer o constrangi
mento internacional, Mário supera seus preconceitos paulistas e 
abraça a brasilidade dionisíaca carioca. Contudo, há aí ainda um
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veneno remédio: o caráter dionisíaco é superação do mal-estar po
lítico e fantasmático diante do europeu e ao mesmo tempo carrega 
suas cicatrizes e sintomas. Ao contrário do puro dionisismo grego, 
o carnaval brasileiro nasceu em solo já capitalista e colonial e desta 
terra a “invariante orgiástica" muda completamente de função, por 
mais máscaras conceituais que nela se ponha. A cura, a superação, 
carrega e carregará sempre a marca da ferida.

No auge do furor dionisíaco, mascara-se o niilismo. Parafraseio 
o título do livro de Christoph Türcke: niilismo
mascarado, que nos ensina precisamente a reconhecê-lo por trás 
de seus disfarces.

Mais um trecho de um fragmento póstumo de Nietzsche é, a 
esse respeito, extremamente instrutivo: “Um modo de pensar pes
simista, um niilismo extático deve ser, sob certas condições, indis
pensável ao filósofo" (tradução de Eduardo G. B. Losso; Nietzsche: 
1954, V. 3, 444).

Acalanto do intelectual brasileiro
Embora não seja um livro amargurado como Pauliceia des

vairada, Clã do Jabuti também tem seus momentos de angústia, 
principalmente no famoso poema final "Acalanto do seringueiro”. 
Examinemos este trecho.

Seringueiro, eu não sei nada!

E no entanto estou rodeado 

Dum despotismo de livros,

Estes mumbavas que vivem 

Chupitando vagarentos 

O meu dinheiro o meu sangue 

E não dão gosto de amor...

Me sinto bem solitário 

No mutirão de sabença 

Da minha casa, amolado 
Por tantos livros geniais,

“Sagrados” como se diz...

E não sinto os meus patrícios!



E não sinto os mens gaúchos! 

Seringueiro dorme...

E não sinto os seringueiros 

Que amo de amor infeliz... 

(Andrade: 1982. 183-184)

Se em "Carnaval carioca” o poeta enfrenta o desafio de vencer 
suas inibições e preconceitos paulistas e intelectuais com sucesso, 
aqui o problema é bem maior e revela-se insolúvel: trata-se da di
visão do trabalho e sua consequente diferença de classes. Inicia-se 
a preocupação política em Mário, que depois irá se acentuar em 
todo país nos anos 1930. Há uma série de estratégias retóricas em 
torno do problema que boje sabemos ser paliativas.

0  intelectual anula sua própria diferença de estatuto diante do 
operário: dizer que não sabe nada é uma falsa autonegação de seu 
esforço de estudo diante do esforço físico do outro. Na realidade, o 
homem simples sofre o constrangimento de nada saber diante do 
doutor. Porém esse constrangimento estatutário pressupõe a depen
dência material que o trabalho mental tem do trabalho manual. Essa 
negação pretende dar conta do constrangimento segundo, vindo da 
consciência culpada, de o seu status intelectual depender de esforço 
físico do outro. Contudo, ela não diminui sua inutilidade concreta 
diante do problema e, para uma sensibilidade rigorosa diante desses 
impasses, o gesto solidário do intelectual pode ser tão vão quanto a 
demagogia burguesa e inútil, no final das contas, frente à marginali- 
zação brutal da diferença de classes. Portanto, o poema pode ser visto 
como uma demagogia refinada de intelectual: mistura de consciência 
marxista com romantismo burguês. Mas em termos de conflito pes
soal do poeta, é uma sincera exteriorização da consciência culpada.

O contraste de estar rodeado de livros e de seu "sagrado” saber 
e, entretanto, nada saber, não realizar nenhuma de suas aspira
ções, é próprio do caráter fáustico do intelectual moderno, aquilo 
que Ian Watt chama de "alienação acadêmica” (Watt: 2002, 36-40). 
Mas bem diferente de Fausto, que pretende se libertar das amarras 
do velho mundo satisfazendo ambições pré-burguesas, mas que 
foram assumidas pela burguesia (Berman: 1986, 49, 57-58), o ar-
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quétipo de Mário no poema é a insatisfação do intelectual socia
lista, que gostaria de alcançar uma espécie de unio mystica com os 
homens do povo e sente-se separado, impossibilitado de um con
tato solidário, devido ao fundamento inelutável, demoníaco, da 
divisão social do trabalho. 0  sofrimento do intelectual é a evidente 
alienação de uma vida aprisionada pelo abismo entre a base a su- 
perestrutura. Os livros constroem um muro entre a vitalidade da 
base e um conhecimento monástico. Seu ser de mercadoria retira o 
dinheiro e a vida do intelectual, que, ao consumir o livro, consome, 
na leitura, o tempo de vida perdido que deveria ter sido aplicado na 
concretização de um amor que superaria a diferença de classe (não 
tanto econômica, mas sim de formação e status).

A vontade do poeta é afetiva: "não sinto..." A utopia da união 
amorosa com seu povo, do eu com o todo nacional, é contrasta
da com a real solidão de um saber livresco imprestável. O poema 
reproduz, sem dúvida, a mera oposição romântica entre conhe
cimento abstrato e sentimento vital, mas a prova de inquietação 
pessoal e qualidade estética nos revela suas boas razões. O vazio do 
conhecimento, inútil para o desejo de união com “meus patrícios", 
deve servir para ser preenchido por uma vontade de superar a in
diferença ignorante do próprio seringueiro com um engajamen
to poético-intelectual em prol de sua felicidade. O vazio do saber 
deve servir ao ideal de trabalhar por aquilo de que ele mesmo se vê 
apartado. A ignorância do seringueiro é figurada pelo seu estado de 
repouso, a atividade infeliz e sacrificante do intelectual é contem
plar afetuosamente o sono do seu compatriota. A contradição dia
lética, muito bem manipulada no poema, está em exibir o estado 
niilista do saber intelectual como um sacrifício que corresponde 
ao sacrifício físico do operário, que se mantém habilmente elidido.

Poesia, niilismo e mística
Tanto no poema “Carnaval carioca” quanto no "Acalanto do se

ringueiro” observamos traços românticos. No primeiro, eles servem 
para ser dialeticamente abjurados, motivo pelo qual sua entrada foi 
mais consciente. No “Acalanto do seringueiro”, o sentimento e o ideal 
românticos são involuntários, por isso sintomáticos: Mário quer ser
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amigo do seringueiro, quer romper com sua “indiferença enorme” 
através de um lirismo sincero, porem com isso confessa sua gran
de dose de ingenuidade no fundo cristã. Para um crítico que tanto 
ataca o desleixo da forma do romantismo quanto qualquer outro 
desdobramento seu enquanto excesso de elevação, trata-se de uma 
verdadeira contradição. Ambos os exemplos exibem o quanto os 
laivos românticos de Mário são impulsos genuínos, porém falhos, 
do desejo de superar o niilismo. Mais vale a ironia indiferente do 
Mário crítico, que canibaliza e nega qualquer valor cultural e assim 
afirma a singularidade modernista brasileira. Entretanto, essa con
taminação do romantismo aumenta a riqueza dos conflitos existen
ciais e políticos da poética do escritor e não deve ser rapidamente 
julgada e desprezada. Nem o niilismo irônico do crítico e o niilismo 
extático dionisíaco prescindem do niilismo egotista: são apenas suas 
metamorfoses históricas mais elaboradas que carregam a vergonha 
de sua ingênua vontade de dominação.

A consciência inquieta de Mário é um exemplo da tentativa de 
lidar com o niilismo moderno e seu redobramento em um contexto 
de subdesenvolvimento. A medida de o quanto ele avançou nessa 
tarefa difícil está no fato de que ele foi decisivo, no Brasil, para as 
duas qualidades que melhor podem abalar o niilismo: a consciên
cia crítica e a capacidade de embriaguez lúcida da arte moderna, 
isto é, sua soma de trabalho formal com prazer estético, isto é, libe
ração do jogo das faculdades, nos termos de Mário, Lirismo + Arte.

Diante do ataque do niilismo ao artista e ao pensador, só há 
uma resposta, que é a soma de duas atividades constantes, um 
modo de viver de dupla validade: primeiro, trabalhar o pensamen
to com vistas à autonomia emancipatória, para não ser vítima do 
aniquilamento do sujeito a que o sistema nos destina; segundo, 
através desse trabalho extrair o prazer da reflexão estética e crítica.

Mário, em "Os cortejos”, focou a repulsa do sujeito aos estí
mulos hostis da cidade, fotografou o mal-estar moderno. Em 
“Carnaval carioca”, vislumbrou a capacidade dos indivíduos de, 
movidos por ímpetos carnavalizantes, responderem ao controle 
disciplinar com irrupções dionisíacas. Sua desinibição, enquanto 
intelectual paulista, levou-o a uma experiência extática que louvou
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Deus num sincretismo entre o cristianismo e o dionisismo, isto é, 
a experiência pessoal, reelaborada poeticamente, redescobriu um 
novo modo de aparecimento do sagrado. Aquilo que tanto falta no 
mundo moderno, que foi desencantado pela própria emancipa
ção iluminista, foi redescoberto a um só tempo rompendo com o 
moralismo cristão burgués, mas resgatando o transporte cristão 
místico, uma síntese em termos doutrinários impossível, mas ca
racterística da espiritualidade brasileira. O hedonismo dionisíaco 
louvando o deus monoteísta foi afirmado pela ascese do poeta 
modernista, pois foi quando ele, de fato, viveu uma manifestação 
absurda do sagrado, sagrada porque absurda, em tempos moder
nos, em harmonia com a exigência de Baudelaire de que a beleza 
boje deve ser extravagante. Podemos só adequar ao nosso objeto 
mudando uma palavra: o sublime sagrado de hoje é extravagante, 
é uma união, como não poderia deixar de ser, com o grotesco.

Ainda assim, o "Acalanto do seringueiro” mostra que esse mo
mento extático não diminui o complexo geral de culpa, como no
meia Adorno, de nosso tempo. Seu desejo de unio mystica com o 
povo é a mostra de que experiências dionisíacas não satisfazem o 
desejo de uma realização redentora de supressão das contradições 
sociais; porém constatar isso não diminui a importância do esforço 
crítico, da autoanálise diante de si mesmo e da experiência de aniqui- 
lação de si para momentâneas sensações de unificação via poesia.

Portanto, o ataque de Mário ao romantismo é um tiro pela 
culatra, pois constata-se que seu lirismo modernista é mais uma 
forma de tradição da ruptura do romantismo, a qual Octavio Paz 
tinha antevisto. Ele tinha pensado a mistura de aspectos regressi
vos e progressivos na forma da oposição entre analogia e ironia, 
porém aqui foram apresentados seus desmembramentos niilistas 
e dionisíacos. Os anseios de Mário são, afinal de contas, român
ticos porque são, essencialmente, próprios da mística da literatu
ra moderna. É uma de suas manifestações; antes de denegri-las e 
desprezá-las, convém pensar sobre sua motivação existencial fun
damental. Quando ligadas intrínsecamente a um imenso esforço 
crítico, elas se tornam a resposta mais contundente ao desafio do 
niilismo, pois são a resposta não só da razão, mas da experiência.
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