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P ro s a

Na frequência de  
samuel rawet

Rosana Kohl B ines 

O escritor israelense Amóz Oz nunca deve ter lido uma li-
nha da obra do brasileiro samuel rawet, mas é como se a 

conhecesse de perto, quando descreve seu primeiro encontro com  
O som e a fúria de Faulkner: 

Às vezes somos confrontados com um contrato inicial rís-
pido, quase intimidante, que alerta o leitor logo de início: as 
passagens são bem caras aqui. se você acha que não pode pagar 
um considerável valor adiantado, é melhor nem tentar embarcar. 
Não espere concessões ou descontos. (OZ, 2007, p. 14)

Na literatura de rawet, a força desta convocação ríspida ao leitor 
predomina sobre a própria trama que se narra. Grosso modo, não há 
nada de excepcional nas histórias deste imigrante judeu-brasileiro, 
nascido na Polônia e criado no rio de Janeiro, onde aportou com 
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a família em 1936, aos sete anos de idade, quando o nazismo avançava na 
europa. seus contos e novelas encenam, repetidas vezes, o mesmo fiapo de 
enredo: um personagem solitário vaga sem rumo por paisagens degradadas, 
trombando aqui e ali com eventuais passantes, enquanto pensa furiosamente 
no sentido da vida e da condição humana. soaria caricatural, se não fosse pela 
contundência com que esta história é contada uma e outra vez, produzindo 
uma entoação impositiva, que vai assediando o leitor até o ponto de rendição, 
quando já não será mais possível ficar “de fora”, porque o processo de ima-
ginar, deflagrado pelo texto, estará inteiramente submetido ao andamento, ao 
ritmo, à intensidade e ao volume desta voz contundente e exaltada. dito de 
outra forma, a escrita de rawet se empenha em afrontar a sensibilidade do lei-
tor, para que adquira, por contágio e impregnação, o mesmo pathos indisposto 
que anima o narrador.1

trata-se de um gesto audacioso: ferir o leitor para torná-lo cúmplice da 
mesma indisposição com a vida, aprisionando-o nos movimentos de uma 
consciência implacável, que André seffrin qualificou com justeza como “os 
grilhões de sua intermitente máquina de pensar”.2 Uma amostra potente des-
ta máquina em ação está na novela “crônica de um vagabundo”, publicada 
originalmente no livro Os sete sonhos de 1967, com o qual rawet ganhou o 
Prêmio Guimarães rosa. O vagabundo do título é uma figura anônima que 
caminha sem destino por uma cidade soturna, onde é exposto a uma série 
de encontros desagradáveis, que se sucedem num único bloco narrativo sem 
paragrafação. O leitor acompanha o encadeamento de pensamentos e ações, 

1 1 esta percepção na obra de rawet de uma dicção intimidante que se impõe acusticamente ao leitor 
é tributária do excelente estudo de miguel Bezzi conde sobre a ficção brasileira contemporânea, em 
especial seu capítulo sobre “tipos vocais em marcelino Freire”. muitas das observações e intuições 
desenvolvidas aqui sobre a escrita de rawet se afinam ao trabalho crítico de miguel conde. cf. 
cONde, miguel Bezzi. Vozes e caricaturas: ensaios sobre literatura contemporânea. 2010. 92 fls. dissertação 
de mestrado. Programa de Pós-Graduação em estudos de literatura, PUc-rio, rio de Janeiro, 
2010.
2 seFFriN, André. “samuel rawet: fiel a si mesmo”. In: Samuel Rawet: contos e novelas reunidos. rio de 
Janeiro: civilização Brasileira, 2004, p. 14.
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descritos com grau de detalhamento exasperante, numa perspectiva “acossa-
da”, demasiadamente próxima daquilo que narra:

As pernas esfregavam a colcha obedecendo a uma necessidade de mo-
vimento, as mãos se encontram espalmadas e quase em um gesto de prece. 
recolhe-as cruzadas sobre o peito. Os olhos se fixam num canto de nuvem 
e o movimento da respiração é quase ritmado numa reminiscência intuitiva 
de controle. É a extrema angústia, canalhas, angústia tão a gosto de um 
efeito de rima e de uma frase musical. Nega-te ainda uma vez. mergulha, 
anda, recolhe tudo aquilo que se foi empoçando em teu caminho, e nega-o 
como não válido, como inútil, como sombra, como abjeção involuntária. 
Os sonhos que não te permitiste, as ambições que recusaste, as euforias que 
tantas gargalhadas provocaram nos outros. Anda, nega, nega tudo, nega até 
a intuição que negaste, e que um dia, no início, te fez ver que tudo estava 
errado. e não compreendeste. Anda, recolhe, recolhe tudo, recolhe este 
esboço de canção que vem de um mundo que não conheceste, trauteia a 
cantiga que nunca ouviste, e que um outro dentro de ti cantou algumas 
existências antes de ti. (rAWet, 1967, pp. 213-214)

A estratégia de enumerações e paralelismos impõe uma respiração ofe-
gante, que avança vírgula por vírgula, criando uma pauta sonora de motes 
e estribilhos, repetidos com obstinação em um acúmulo de frases justa-
postas.3 em vez de avançar em linha reta, o texto é claudicante, feito de 
interrupções e retomadas. O emprego da parataxe estrutura este ritmo em 
staccato e produz um pulso intermitente que ataca a intervalos regulares, 
desabilitando uma leitura “corrida” do texto. segundo theodor Adorno, 
a propósito da poética de Hölderin, a parataxe produz cesuras expressivas 
no desenvolvimento linear da narrativa e cumpre a função crítica de romper 

3 esta observação sobre o ritmo ofegante na prosa de rawet encontra-se desenvolvida em BiNes, rosa-
na Kohl e tONUs, José leonardo. Prefácio. In: Samuel Rawet: ensaios reunidos. rio de Janeiro: civilização 
Brasileira, 2008, p. 12-13.
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com uma visão progressiva e bem acabada da história, em favor de percep-
ções descontínuas.4 

em rawet, a parataxe favorece a apresentação de universos fragmentários 
e atomizados, potencializados pela ótica de personagens errantes e obstina-
damente investidos contra construções de pensamento já assentadas: “Foi nas 
minhas andanças que reformulei todas as questões, refiz todas as perguntas, 
sonhei todos os sonhos (...)”5 essa avidez em repelir o já-dito a marteladas, e 
“zerar” o terreno para recomeçar em outras bases, movimenta uma pesquisa 
de linguagem que se utilizará das afecções do corpo para tentar gerar pensa-
mentos viscerais, amalgamados à marcha dos personagens. As palavras proli-
feram ao ritmo nervoso dos caminhantes, mas logo se consomem, desgastadas 
pela quilometragem percorrida.

daí que a voltagem estridente da narrativa agrave também a sensação de 
cansaço e desamparo. A linguagem se exalta e se gasta, se exalta e se gasta, 
numa espécie de montanha-russa verbal que exige não apenas fôlego de 
leitura, mas também disposição para acompanhar as oscilações bruscas de 
registro e as pausas súbitas que freiam a voragem enunciativa. esta curva 
melódica acentuada que vai do grito ao silêncio é um traço expressivo da 
prosa rawetiana, como se observa nesta outra passagem de “crônica de um 
vagabundo”: 

embarca no delírio, alça voo, e vai ao fundo, para cima e para baixo, e 
voga ao sabor das confidências que já perderam o entretom de penumbra e 
confessionário, e grita, se for necessário. mas alto, bem alto. e que o grito 
ganhe talvez modulações antimelódicas, conservando porém a densidade, 
a espessura e a harmonia de uma explosão de dor. Com um tremor do corpo 
findou a vibração e uma quietude invadiu-lhe os membros e a cabeça. Tentou ainda ordenar 

4 AdOrNO, theodor W. “Parataxis: On Hölderlin´s late Poetry”. In: Notes to Literature. Volume 2. 
translated by shierry Weber Nicholsen. New York: columbia University Press, 1992, p. 109-149.
5 rAWet, samuel. Devaneios de um solitário aprendiz da ironia. In: Samuel Rawet: ensaios reunidos. Op. cit.,  
p. 241.
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a respiração, mas não era mais necessário; tornar-se regular e tranquilizante sem que tivesse 
necessidade de torná-la consciente. E dormiu. Um sono como o que devem ter as crianças 
segundo o pensamento dos adultos. (p. 214, grifo meu)

Que o leitor não se iluda, porque a frase subsequente já interrompe o es-
tado de repouso que se instala apenas “ Na aparência. Pesadelos já sem efeito 
imediato sucederam-se prolongando-lhe o delírio, agora mais integrado, mais 
consequente” (p. 214). A torrente ruidosa e feérica recomeça antes da próxima 
parada brusca, e a narrativa caminha assim aos solavancos, em ritmo sincopa-
do. Aqueles que não tiverem desistido ou enjoado do percurso, terão criado 
potencialmente uma “pele mais grossa” para ler, ao modo do que Umberto 
eco preconizou para o seu romance O nome da Rosa. As primeiras 100 páginas 
deste serial killer italiano estão sobrecarregadas de discussões teológicas comple-
xas, muitas delas transcritas em latim, sem tradução. eco justifica sua opção 
por dificultar a vida do leitor, argumentando que os trechos indecifráveis do 
romance ajudariam o leitor a imergir no universo fechado e “concentrador” da 
Abadia medieval:

(...) se alguém quisesse entrar na abadia e viver nela sete dias, tinha que 
aceitar seu ritmo. se não conseguisse, também não conseguiria nunca ler o 
livro inteiro. daí a função penitencial, iniciatória das primeiras 100 páginas, 
e se alguém não gostar, tanto pior para ele, vai permanecer nas encostas da 
colina.6

com as histórias de rawet se dá algo aparentado. Para entrar nelas, “é pre-
ciso aprender a respirar, regular o passo, do contrário desiste-se logo”(ecO, 
1985, p. 36). A escrita vai manejando determinadas intensidades, empenhada 
em construir um leitor capaz de percorrer as páginas seguintes. Não deixa de 

6 ecO, Umberto. Pós-Escrito a O Nome da Rosa. trad. letizia Zini Antunes e Alvaro lorencini. rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1985, p. 36
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ser uma espécie de educação dos sentidos, em mão contrária ao ideal de beleza 
e polidez almejado pelas belas letras. Uma literatura do desregramento, que 
busca desconcertar a sensibilidade do leitor refinado, dobrando-lhe metodica-
mente a retidão, para que aprenda a vibrar na mesma frequência do relato que 
tem em mãos. É um projeto que requer disciplina, cálculo, cuidadosa medição 
das palavras e seus efeitos, de forma a maximizar as estacadas desferidas con-
tra o leitor. Quanto mais contundente for o golpe, maior a chance de o leitor 
descartar uma relação oca com a linguagem e renascer para um encontro difí-
cil, mas afortunado com a palavra encarnada, aquela que não quer ser apenas 
lida, mas decorada, como um dia falou Zaratustra.7

talvez seja este o apelo maior da escrita de rawet: amalgamar o leitor à 
linguagem áspera, aprisioná-lo em suas modulações renitentes, impregná-lo 
de desespero e impaciência com todo palavrório vão, e incitá-lo a repetir com 
o narrador “... deitar fora as fórmulas, e repetir em si mesmo todas as pergun-
tas, todos os anseios, todos os ódios”.8 Assim, decoramos o texto, à medida 
que o percorremos como se não tivéssemos escolha, como se a única forma de 
atravessá-lo fosse pela entoação de seu mantra. 

esta feição intimidante da obra de rawet já havia sido notada em 1956, 
quando do lançamento de seu livro Contos do imigrante. em orelha não assinada 
do referido livro, o crítico Fausto cunha observava: “Há, em todos os contos, 
o empenho férreo de obrigar o leitor a pensar linha por linha, a entender o 
trabalho como um todo, dir-se-ia mesmo um desafio a que ele penetre a zona 
de luz por trás da aparente obscuridade da narração.”9

7 A frase completa de Nietzsche é “o que escreve em máximas e com sangue não quer ser lido, mas 
decorado”. NietZscHe, Friedrich. Assim falava Zaratustra. tradução de José mendes de souza. 
eBooksBrasil.com, 2002. disponível em: http://www.ebooksbrasil.org/elibris/zara.html. Acesso em 
20/02/2012. 
8 rAWet, samuel. Abama. In: Samuel Rawet: contos e novelas reunidos, p.436.
9 cUNHA, Fausto. Orelha da 1.ed. de Contos do imigrante. In: Samuel Rawet: fortuna crítica em jornais e revistas. 
Org. Francisco Venceslau dos santos, rio de Janeiro: caetés, 2008, p. 53.
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mas por que haveria o leitor de aderir a este pacto forçoso? Por que acom-
panhar as filigranas desta ruminação implacável? Por que, afinal, não fechar 
o livro?

Uma resposta pontual: porque viver e escrever formam um par indisso-
ciável na literatura de rawet e este reconhecimento justifica a entrada do 
leitor na “selva escura”10 para onde nos empurram as narrativas. A palavra 
é expelida a partir de uma exigência interna e traça uma rota incisiva em 
direção ao outro, lançando-lhe um apelo para que comungue da mesma ân-
sia de pensar a vida de frente para o que nela há de mais sombrio e difícil. 
tudo dito sem recato nem frescura. Palavras em oferenda como “uma ceia 
para convivas famintos”, como escreveu silviano santiago a respeito de A 
fúria do corpo de João Gilberto Noll,11 com quem rawet mantém uma fami-
liaridade literária secreta, ainda não explorada. santiago nomeia de “grafia 
porosa” a escrita de Noll, porque surge das instâncias do desejo e abre 
canais de passagens entre os anseios do corpo e as letras na página. Para 
escritores como Noll (e rawet), “uma frase não é composta. ela poreja”  
(sANtiAGO, p. 66). 

Audaciosa e insolente, a grafia de rawet reverbera as atribulações de um 
homem de carne e sangue, “ainda quando o corpo não seja o real, mas outro, 
alterado por uma imaginação autopunitiva e pelo rancor das lembranças”, 
como nos alerta Alberto da costa e silva.12 Não se reivindica, portanto, uma 
valorização ingênua da obra pelo que ali possa conter de teor autobiográfico, 
mas sim a afirmação de um ímpeto vital que acende a ficção de rawet com 
batimentos enfáticos, pelos quais a leitura vibra numa frequência “quente”. e 
se saímos dela “um pouco chamuscados”,13 terá valido a pena: 

10 A conhecida expressão, retirada do “ inferno” de dante, é utilizada por André seffrin para qualificar 
a escrita de rawet. Op.cit., p. 15.
11 sANtiAGO, silviano. “O evangelho segundo João”. In: Nas malhas da letra. são Paulo: companhia 
das letras, 1989, p. 64.
12 silVA, Alberto da costa e. Orelha do livro Samuel Rawet: ensaios reunidos. Op. Cit.
13 A expressão é de FAUstO cUNHA.Op. cit., p. 53.
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Não temo a linguagem exaltada. O reino dos céus eu o tive há pouco. 
tomo café na Praça Quinze, e compro cigarros. discuto com o rapaz da 
caixa. Não tem a minha marca. entro na barca das cinco. É noite ainda. 
Amanhece tarde neste junho de novecentos e setenta. salto em Niterói. 
sinto com prazer a flexibilidade de meus músculos enquanto caminho à 
procura, entre homens, de um outro café. caminho numa claridade tênue 
sobre as águas. Um desarranjo intestinal me leva a um bar da Assembleia. 
O vaso está trancado à chave e a chave amarrada pelo português a uma 
barra de ferro. No instante exato, consigo girá-la. sentado, penso na forma 
que devo dar a este trabalho. (rAWet, 1972, p. 99)

considero esta uma das mais belas passagens da obra de rawet – a aber-
tura do livro Eu-tu-ele, publicado em 1972. Uma série de emissões curtas e 
ritmadas produz instantâneos do percurso de um homem numa madrugada 
de junho. caminha, pensa, toma café, entra na barca, salta, sente os músculos, 
defeca. As ações se sucedem sem hierarquia. das águas claras de Niterói ao 
desarranjo na latrina, não é preciso inventar mediações. tudo participa de um 
mesmo fluxo verbal e vital, por onde transita o homem – e seus leitores – em 
meio a encontros surpreendentes com a vida nas palavras.
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