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APRESENTAÇÃO

C

om muito prazer presido a sessão de outorga do título
de Prof. Emérito ao Prof. Dr. Alfredo Bosi, Prof. Titular de Literatura Brasileira do Departamento de Letras Clássicas e
Vernáculas da FFLCH.
Este título é conferido pela Congregação a Professores aposentados que se notabilizaram nos seus trabalhos de pesquisa,
na docência na Graduação e na Pós-Graduação e nos serviços
prestados à comunidade. O primeiro título foi conferido em 1964
ao Prof. Dr. Fernando de Azevedo, do Departamento de Sociologia.
O Prof. Bosi é o quadragésimo primeiro a recebê-lo.
Reconhecido como um dos maiores críticos literários do Brasil,
o Prof. Bosi, homem de idéias comprometido com seu tempo, graduou-se em Letras Neolatinas pela antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em 1958. Sem me estender neste momento
no seu percurso intelectual, que será em breve revisitado nesta
sessão, gostaria de lembrar que o Prof. Bosi é professor honorário do Instituto de Estudos Avançados da USP, editor da Revista
Estudos Avançados e membro da Academia Brasileira de Letras.
Recebeu prêmio de melhor ensaio da Associação Paulista de Críticos de Arte em 1977 pelo livro O ser e o tempo da poesia e em
1992 pelo livro Dialética da colonização. Por esse livro também
recebeu em 1993 o prêmio Casa Grande e Senzala conferido pela
Fundação Joaquim Nabuco e ainda o Prêmio Jabuti, também em
1993, na categoria de melhor obra de ciências humanas da Câmara Brasileira do Livro. O reconhecimento do valor desta obra

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

9

Alfredo Bosi
atravessou fronteiras e mares: a publicação de sua tradução para
o francês que saiu em 2000 pela editora L´Harmattan e em espanhol em 2005 pela Editora da Universidade de Salamanca. O seu
célebre e clássico História concisa da literatura brasileira atingiu
em 2007 a 44ª edição brasileira e a espanhola pelo Fundo de
Cultura Econômica México foi editada pela segunda vez em 2001.
Entre os vários outros livros que escreveu três foram dedicados a
Machado de Assis: Machado de Assis: o enigma do olhar, em sua
4ª edição em 2007; Machado de Assis para a Publifolha em 2002
e Brás Cubas em três versões para a Cia. das Letras em 2006.
Entre outras atividades no IEA, coordenou o Programa Educação para a Cidadania, integrou a comissão coordenadora da Cátedra Simón Bolivar e coordenou a Comissão de Defesa da Universidade Pública. Foi Presidente da Comissão de Ética da USP,
de 2000 a 2004.
Por tudo isso e muito mais, a FFLCH reconhece publicamente
a contribuição do Prof. Bosi para a nossa Faculdade, para a nossa Universidade e para a sociedade e cultura brasileiras e o homenageia, concedendo-lhe o título de Prof. Emérito, nesta sessão solene de sua Congregação.

SANDRA MARGARIDA NITRINI
DIRETORA - FFLCH
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AGRADECIMENTO

E

m nome do Departamento de Letras Clássicas e
Vernáculas, agradeço à Congregação desta Faculdade a outorga do título de Professor Emérito ao nosso querido Prof.
Alfredo Bosi. Sua atuação como docente ao longo de mais de
quatro décadas – uma das maiores vocações para o ensino
de sua geração, como sabem os que o viram em sala de aula -;
sua vasta obra de historiografia e crítica literárias – referência
para todos os que se ocupam dos estudos literários em nosso
país e fora dele -; seu papel fundamental na pós-graduação
como formador de pesquisadores e estudiosos da literatura
brasileira; sua postura democrática e humanista no debate
político; todos os demais trabalhos, enfim, realizados pelo
Prof. Bosi, a exemplo da direção do Instituto de Estudos Avançados e de sua excelente revista, configuram uma trajetória
intelectual exemplar, merecedora da nossa admiração. Quero acrescentar que é uma honra para o DLCV contar ainda
com o Prof. Bosi em seu quadro de docentes, na pós-graduação da área de Literatura Brasileira. E que é uma alegria particular estar aqui, como chefe de departamento, colega de
área, ex-aluno, leitor e amigo, para partilhar com todos os
presentes este momento em que a Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo homenageia com o seu mais alto grau honorífico um professor
que aqui se formou, em 1958, e que sempre deu o melhor de
si para formar a outros. Como bom intérprete da obra de
Vieira, o Prof. Bosi cultivou as virtudes do bom semeador que
é: ele semeia o amor à literatura e ao seu estudo em nossos
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corações e mentes e, generosamente, deixa-nos colher os
frutos nascidos de seus próprios passos.

JOÃO ROBERTO FARIA
CHEFE DO DLCV
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DISCURSO DE SAUDAÇÃO
Caros colegas Professores,
Autoridades,
Querido Professor Alfredo Bosi,

É

uma honra imensa, para mim, receber da Congregação
desta Faculdade a incumbência de saudar o Professor Alfredo Bosi
na cerimônia em que se confere a ele, com a mais plena justiça, o
título de Professor Emérito. Como já está dito no próprio convite
para esta cerimônia (cujos termos eu retomo, para iniciar), são
quase cinquenta anos de magistério desde que o professor Bosi
começou lecionando Língua e Literatura Italiana, em 1959, passando para a Área de Literatura Brasileira em 1970. Não menciono a data de sua aposentadoria porque o consideramos um permanente convidado a ministrar disciplinas de Pós-graduação em
Literatura Brasileira, e também porque o Professor Bosi tem nos
acompanhado em um grupo de leitura e discussão do qual participam professores de várias áreas e que se constitui numa extensão atual do seu ensinamento.
Muitos puderam experimentar nas aulas do Professor Alfredo
Bosi, ao longo dessas décadas, momentos de descoberta, de esclarecimento, de desvendamento, de encantamento e de chamada ao posicionamento crítico. Muitas vezes saímos da aula contentes com ela e descontentes de nós (adaptando uma frase de
Vieira que ele mesmo aplica aos ensaios de Otto Maria Carpeaux),
isto é, mobilizados pela sua capacidade de ir ao núcleo espinhoso
dos temas, contemplando tanto a consolação autêntica que a li-
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teratura nos possibilita, ao iluminar o mundo, quanto o mal estar
que grita surdamente no mundo tocado pela reflexão. Reconhece-se nele, de certo modo, uma pendulação dialética, à maneira
de seu mestre Carpeaux, entre o desejo de superar os limites da
literatura e o reconhecimento da necessidade premente da “inutilidade” da literatura. Para ele, assumir profundamente a Universidade sempre se fez acompanhar do aviso para que não nos fechemos na sua “ilha de ilusão”. No seu caso, indo ao encontro
dos que ficaram fora dela e pensando alternativas para uma política educacional transformadora.
Foi sempre um desafio, um prazer e uma dádiva atravessar
essas paragens, as explícitas e as implícitas, as conexões cerradas de suas exposições e os recados que ela dissemina, os meandros heurísticos e fôlego hermenêutico, as sutilezas e as nuances
da observação e o seu empuxo totalizante, guiados pela sua visão de grande amplitude da Literatura e pela sua extraordinária
capacidade de transitar com propriedade pelos campos da História, da Sociologia, da Antropologia, da Psicologia e da Filosofia.

14

Esta observação não é retórica. Seja num curso sobre Literatura Colonial, Romantismo ou Modernismo, o chão secular inteiro da História Moderna era convocado direta ou indiretamente como contraponto às complexidades irredutíveis da literatura. Além do mais, se podíamos aprender, por exemplo, a distinção entre classe, casta e estamento, ou a etimologia da palavra
decisão (cair do alto), concreto (crescer com), adolescente (particípio presente do mesmo verbo cujo particípio passado é adulto), sem falar em colo, culto e cultura como modulações, na
mesma raiz, de toda a dialética da colonização, podíamos ainda
ser transportados, em certos momentos, para o neolítico, para a
origem das cidades, para o mito de Prometeu, para a questão da
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pessoa nas sociedades tribais, para o mito tupi-guarani da terra
sem mal (a Antropologia indígena apresentada em suas múltiplas refrações), bem como nos depararmos com o exame crítico
da Sociologia desenvolvida na Universidade de São Paulo, o esclarecimento de seus pressupostos e a discussão de seus limites. Num seu primeiro curso sobre Modernismo, na Graduação,
a concepção de linguagem das vanguardas estéticas era confrontada com a teoria do inconsciente de modo então inusual, e
mesmo depois. A nossa colega Yudith Rosembaum chamou a
atenção para a presença no seu texto crítico, em especial no
ensaio “Céu, inferno”, de um vocabulário afinado com a Psicanálise – sem se prender a ela, mas como indicação da relevância da subjetividade numa crítica que não perde de vista o histórico-social: “esfera do imaginário”, “retalhos de sonhos e de
desejos”, “angústias do sujeito”, “carências e faltas transmutadas
em realizações compensatórias”, “frustrações infantis”, o “trançado de sonho, desejo e realidade”. Observa ainda a Professora
Yudith que a sua crítica é atenta às “vozes singulares”, aos temas “da identificação, do devir da fantasia, da passagem do
estado de falta à completude”, assim como às instâncias sutis
do repente, do imprevisto e do acaso.
Lembro de nosso saudoso colega João Luiz Lafetá (cujo aniversário se comemoria justamente hoje, dia 12 de março) contando, ainda na época das comissões paritárias da Maria Antonia,
sobre o seminário que o jovem professor Bosi tinha apresentado sobre o recente As palavras e as coisas de Michel Foucault.
Assim também conhecemos sua exposição sobre Vico ou a discussão das teorias do biólogo Jacques Monod sobre acaso e
necessidade, sinais por escrito daquilo que se respirava nas
aulas, de uma maneira tal que não tem como ressoar se não for
na memória: uma inquietação reflexiva de largo espectro, de
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vocação universalista, travando embates talvez cada vez mais
acirrados e recrudescidos com o contemporâneo. Ressalta de
tudo o domínio muito pessoal, à sua maneira único e marcante,
de um amplo campo de questões tratadas com rigor e extrema
articulação num estilo nada propenso, como sabemos, à divagação e à digressão.
Quando, em boa hora, o professor Alfredo Bosi veio para a
área de Literatura Brasileira, a primeira disciplina de Pósgradução ministrada na Área, por ele, foi, se não me engano,
sobre a poesia de Jorge de Lima, no início dos anos 70. A escolha do poeta era o sinal de uma de suas marcas pessoais, quase
um pronunciamento implícito: como católico de esquerda, chamava a atenção de maneira discreta e incisiva para temas menos caros ao materialismo predominante, como a irredutibilidade
da pessoa, sua constituição moral, a infância, a memória, e certamente, o lirismo visionário e religioso. Essas chaves retornarão,
por exemplo, em ensaios seus muito posteriores sobre a
irredutibilidade da pessoa, sua constituição moral em Machado, sobre infância e memória em Graciliano e Rosa, sobre a grande construção poético-religiosa em Dante. Bosi modulava esses
temas com sua ampla erudição e com a sua arguta percepção
dos pressupostos críticos envolvidos nas escolhas, próprio de
quem estava cônscio das teorias críticas correntes mas
ferroando-as ainda com um crivo que lhes era estranho.
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Essa posição tinha extraordinário rendimento naquela época
em que as defesas de Teses eram momentos graves e importantes da vida acadêmica: as suas arguições iam quase sempre
aos pontos nodais. Ver, a título de exemplo, a “Arguição a Paulo
Emílio” e a “Homenagem a Sérgio Buarque de Holanda” em Céu,
inferno, que contêm, ambas, leituras compreensivas e agudas
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das forças dinamizadoras e das contradições envolvidas nas obras
desses dois grandes intelectuais da nossa Universidade.
O curso de Alfredo Bosi sobre Jorge de Lima apresentava,
ainda, um certo generoso perfil uspiano marcante nessa época:
a bibliografia abria um leque amplo indo do estruturalismo à
estilística, da análise das tensões subjacentes entre acento
prosódico e métrica do verso à Interpretação dos sonhos de Freud,
da Semântica estrutural de Greimas ao ensaio sobre lírica e sociedade de Adorno. Esse leque amplo de abordagens não significava, de modo algum, abandono ao ecletismo. De maneira comparável à experiência dos cursos do Professor Antonio Candido
no mesmo período, embora de modo diferente, cada ítem da
bibliografia proposta, a ser fichado, vinha relacionado a um seminário de aplicação à leitura de um poema específico de Jorge
de Lima que parecesse solicitar a especificidade daquele viés
crítico. Embora as bases hegelianas e croceanas de sua formação e a sua forte ligação com o historicismo humanista o colocassem muito longe do formalismo e do estruturalismo, o professor Bosi estava pondo em prática aquele princípio tácito da
boa cepa uspiana, então vigente, de incorporar as abordagens
formais numa visada maior que incluía, no caso, a Psicanálise e
a Teoria Crítica. A confiança no arco dessa aliança metodológica, proposta como modelo de formação apontando algo por vir,
que me parecia auspiciosa, e com a qual o nosso curso de Letras rebatia e respondia com grandeza às demandas tecnicizantes
do período, foi quebrada depois com o acirramento da controvérsia e com a disposição mais militante e azeda dos espíritos,
separados em campos opostos e ideologizados.
Lembro de um debate moderado pelo Professor Bosi em um
Encontro da SBPC, realizado em uma sala apinhada de nossa
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Universidade, no final da década de 1970 ou início da de 1980,
entre Luiz Costa Lima e Roberto Schwarz, com participações especiais de José Arthur Gianotti e Marilena Chauí. Entre os temas
candentes que ali se colocavam – o embate entre marxismo e
estruturalismo, o frankfurtianismo e a questão da participação
popular – Bosi parecia saber orquestrar os pressupostos envolvidos nas diferentes posições, vendo-as de modo a apontar o
perigo da conversão dos seus pontos-de-vista em ideologias.
(Se me permito fazer essa narrativa, não é porque queira afirmar a superioridade de alguém sobre outros, mas de nomear a
singularidade de uma posição, num dado momento histórico).
Se é verdade também que Alfredo Bosi realiza como poucos o
ideal integrador desta Faculdade – o que é motivo de orgulho
para nós, professores e alunos de Letras – , isso talvez não fosse possível sem o concurso da Literatura como a instância
dialógica e aglutinadora por excelência, capaz de solicitar, provocar, alterar, questionar e atravessar a especificidade e a especialização dos discursos. Sei que não se pode atribuir à idéia
da vocação universalizante da Literatura uma validade genérica. Ao contrário, quero dizer justamente que essa proposição é
historicamente situada: foi possível ao professor Alfredo Bosi
cumprir com excelência e talvez consumar – entre nós, o grande
ciclo da crítica literária historicista e humanista, de formação
filológica e histórica, de cunho a um tempo estético e social,
que se propõe a acompanhar a Literatura através de um grande
arco temporal, que remonta a Homero, como uma linha de força
anti-ideológica – uma linha de força com vocação para atravessar, rebater e resistir às ideologias dominantes.

18

Aqui se colocam duas questões difíceis. Um ponto de corte a
ser estudado, como tema de História da Cultura, faz da idéia de
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que semelhante envergadura possa se concentrar hoje na “massa
crítica” de uma só pessoa (como nas de Auerbach e Carpeaux,
Antonio Candido e Bosi) uma perfeita miragem (aqui também
não comparo pessoas, mas procuro distinguir um paradigma: o
do crítico que parece carregar consigo a Literatura toda). Por
outro lado, a herança dessa tradição está posta, como desafio e
problema, num mundo cujo diagnóstico extremado o proprio professor Bosi fez (busco resenhá-lo, sabendo que ele levanta questões polêmicas que não cabe discutir aqui): a Literatura sugada
para o hipermimetismo espetaculoso e mercadológico que tomou para si os efeitos da sociedade do espetáculo; desfigurada
em citação e glosa infinita, sem nervo, sem centro e sem sujeito
nas correntes críticas pós-modernas; reduzida a testemunho sem
espessura poética nas reinvindicações politicamente corretas
dos estudos culturais; reduzida a esquematismo tipicizante em
prejuízo da sua singularidade irredutível. Essa avaliação devastada do contemporâneo, em que o discurso capitalista (penso
no sentido psicanalítico do conceito, tal como tem se desenvolvido a partir da teoria lacaniana) ganha um poder de intrusão
subjetiva e objetiva inédito, aponta, no limite, para um ponto de
ruptura daquela linha de força de que a Literatura é testemunho
de longo alcance no historicismo humanista (Bosi fala numa época de “provação”): repensar a questão, e seus termos, é um
desafio incontornável que se coloca para os estudos literários e
para nós, professores, alunos, pesquisadores de outras gerações, sabendo que estamos diante de uma lição de grandeza,
de uma irradição generosa e de um legado problemático.
Como traço marcante de sua personalidade intelectual, podese dizer que Alfredo Bosi buscou efetivamente discutir e compreender questões difíceis e complexas, alargando o campo do
nosso entendimento e oscilando, muito à sua maneira, entre ser
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compreensivo e implacável, implacável e compreensivo. Não
quero deixar de frisar ainda que seu ensinamento, pela sua natureza aberta e interrogativa, não é redutível a fórmulas prontas
e facilmente aplicáveis de antemão.
E quero, finalmente, cantarolar uma canção. Ela vem comemorar, aqui, o pleno restabelecimento do Professor Alfredo depois da doença que o levou a sofrer uma delicada operação do
coração. É a música de Antonio Carlos Jobim para as palavras
que Vinícius de Moraes escreveu quando abraçou a causa da
justiça social e se converteu à esquerda:

Eu nunca fiz coisa tão certa,
Entrei pra escola do perdão.
A minha casa vive aberta,
Abri todas as portas do coração.

Água de beber,
Água de beber, camará.
Água de beber,
Água de beber, camará.

JOSE MIGUEL SOARES WISNIK

20
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DISCURSO PROFERIDO
QUANDO DA ENTREGA DO TÍTULO
DE P ROFESSOR E MÉRITO
12 DE MARÇO DE 2009
ALFREDO BOSI

Muita coisa tem que ser esquecida
quando se deve conservar o essencial
CURTIUS

[Desejo agradecer de coração a meus colegas da disciplina
de Literatura Brasileira, que tomaram a generosa iniciativa de
propor a concessão deste título tão honroso. À nossa diretora,
Profa. Sandra Nitrini, titular de Teoria Literária, ao chefe do
Depto. de Letras Clássicas e Vernáculas, Prof. João Roberto Faria, colega da disciplina e amigo de todas as horas, e aos membros desta colenda Congregação que endossaram a proposta. E
ao colega Prof. José Miguel Wisnik, que sabe compor belas
canções e por isso suas palavras amigas soam como música
para meus ouvidos].

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

21

Alfredo Bosi

E

sta é uma hora por excelência de gratidão e de memória.

Retomando a palavra das Escrituras: há tempo de agradecer e tempo de lembrar.
Às vezes, como acontece neste momento, ambos os tempos
se fundem em um só. Agradecer e lembrar passam a ser um só
movimento do nosso espírito.
Lembro e agradeço com saudades a meus pais, Alfredo e Teresa Bosi, que já partiram. Agradeço com amor a Ecléa, minha
mulher, dimidium animae meae. Agradeço com ternura a meus
filhos, Viviana e José Alfredo, com ternura redobrada a meus
netos, Tiago e Daniel, com afeto os amigos, com respeito os
mestres, com admiração os autores diletos. Pois nós, que passamos tantas e tantas horas debruçados sobre seus livros, também é justo que lhes agradeçamos. E me vêm à mente as palavras ditas por Montesquieu, ao compor o seu auto-retrato:
L’étude a été pour moi le souverain remède contre les dégoûts,
n’ayant jamais eu de chagrin qu’une heure de lecture ne m’ait
ôté”. O estudo foi para mim o remédio soberano contra os desgostos, não tendo jamais sofrido tristeza de que uma hora de
leitura não me houvesse livrado”.
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As tristezas podem chegar a qualquer hora, e quando menos
se espera, mas a leitura depende de nosso desejo, e felizmente,
como para tantos de nós, esse desejo veio cedo. Meu pai, que
estudara italiano em uma escola primária do Brás chamada Regina Margherita,conhecia de cor passagens da Divina Comédia,
sua Bíblia. Minha mãe deliciava-se com os romances de folhe-
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tim, romanzi d’appendice, que ocupavam os rodapés do jornal
italiano Fanfulla, que sobreviveu até a Segunda Guerra. E eu, o
que lia? Confesso que lia poesia. Conservo em meus guardados
um caderno em que copiava poemas que me encantavam e comoviam. Espero que aquelas folhas não sirvam jamais de amostra para algum pós-graduando sem assunto, que resolva pesquisar
o gosto literário dos ginasianos paulistanos dos anos 50. Mas já
que é tempo de lembrar, adianto que esse gosto era bem eclético.
Não faltavam nem sonetos de Camões (bordão da memória indelével, “Sete anos de pastor...”, “Alma minha gentil...”, “Amor é
fogo que arde sem se ver”)..., nem o grave “Formoso Tejo meu”,
de Sá de Miranda (que tantas ressonâncias deixou nos versos
de Manuel Bandeira), tudo alternado com os tupis de Gonçalves
Dias, os escravos de Castro Alves, as estrelas eloquentes de Bilac,
a lua silente de Raimundo Correia, as litanias plangentes de
Alphonsus de Guimaraens, o mar rebentando em vagas de
Vicente de Carvalho, que comparecia também com o pungente
“Pequenino Morto”, cuja leitura em voz alta me levava às lágrimas. Começou assim pela poesia minha educação sentimental
e provavelmente também a intuição de que o professor de Letras precisa amar a palavra poética, e que só conseguirá transmitir esse amor lendo em voz alta para os seus alunos. Não fazêlo seria como querer ensinar música sem ouvir e produzir a magia do som. As idéias virão depois, os conceitos não devem
preceder as imagens (o que eu iria aprender nos cursos de Literatura Italiana dados por Ítalo Bettarello, leitor de Vico e de Croce).
Os conceitos estéticos terão carne e sangue, som e cor, numa
palava, receberão forma viva quando a sensibilidade já tiver sido
alimentada pela poesia e pela arte.
E ao mencionar o nome de mestre Bettarello, a memória já
deu um salto e transpôs tempos e espaços. O ginasiano fez o
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curso clássico e já subiu os degraus da Faculdade da rua Maria
Antonia onde escolheu o Curso de Letras Neolatinas. Gostaria
de ter talento de narrador para evocar a atmosfera que se vivia
naquele prédio, hoje mítico, tal como o conheci no fim dos anos
50. É consenso reconhecer o convívio estimulante entre professores e alunos dos vários cursos, que iam das Ciências Sociais à
Matemática, das Letras à Física, da Geografia à Filosofia. É verdade, estávamos juntos e o espaço comum nos enriquecia. Mas,
como aluno de Letras, teria de acrescentar que havia hierarquias
nem sempre muito sutis. Inegável era o prestígio crescente de
uma ciência que então brilhava e já aspirava a reger o conhecimento de todas as coisas que se passam entre o céu e a terra.
Chamava-se Sociologia, aliás um termo híbrido criado por
Auguste Comte: sócio é latim, logia é grego: uma formação verbal um tanto irregular, como nos ensinava o nosso mentor de
Filologia Românica, o saudoso mestre Isaac Nicolau Salum. Creio
que a hegemonia de uma ciência é fenômeno cultural e sazonal
que merece estudo. O fato é que já vimos a Lingüística suceder
a Sociologia e ser, por sua vez, sucedida pela História que ainda
prevalece, mas não sabemos por quanto tempo. Quanto à Filosofia, sempre pode esperar como a coruja de Hegel que só vê a
sua hora quando cai a noite.
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Mas vejam, não se tratava apenas de uma aura acadêmica
emanada de eminentes gurus franceses que tinham concorrido para formar os sociólogos paulistas, os dois Bastides e LéviStrauss. Havia mais: a passagem do decênio de 50 para o de
60 foi um tempo forte de esperança na superação do nosso
subdesenvolvimento, momento de maturação de uma Esquerda universitária em que pulsava o desejo de mudança. Radical
ou reformista, essa esperança juntava comunistas, socialistas
e católicos progressistas e nutria uma contra-ideologia (os

Universidade de São Paulo

Cerimônia de Outorga do Título de Professor Emérito
céticos dirão, uma utopia) que almejava nada menos que enfrentar vitoriosamente a ideologia do capital. Fora da USP, era
o tempo da Cepal, dos primeiros ensaios de Celso Furtado, do
ISEB nacional-desenvolvimentista crescido à sombra dos projetos da Era JK. E era o nascente Movimento de Educação de
Base ancorado em um método novo de alfabetização inventado por um grande brasileiro chamado Paulo Freire. Em torno e
perto da USP, a presença indeclinável de Caio Prado, nume da
historiografia marxista. Dentro da USP, para citar o nome-eixo,
avultava a figura aguerrida de Florestan Fernandes, que criava
escola e se dedicava a conhecer e superar o que considerava
formas de resistência à mudança. Creio que a sua campanha
pela escola fundamental pública foi o primeiro toque de reunir
dos estudantes desta Faculdade.
Não multiplico nomes para evitar a dispersão do discurso. O
importante é caracterizar a condição complexa e um tanto
desconfortável do aluno de Letras, apaixonado por poesia, romance e ensaio, estudioso dos clássicos do mundo românico, e que
se via, ao mesmo tempo, colhido em uma rede de estímulos extra-literários vitais para a sua formação de cidadão participante.
A situação era mal resolvida na medida em que o modo de tratar
o texto poético praticado nos cursos de Letras não rimava com as
doutrinas que conduziam à militância política. Não existia ainda
uma corrente programadamente marxista de interpretação literária naqueles anos de aprendizado. Diria hoje, esperando ser entendido: essa corrente ainda não vigorava, para bem e para mal.
Para bem: o aluno era convidado a acercar-se do poema, sem
apriorismos dogmáticos, analisando as suas imagens, os seus
recursos sonoros, ou expressivos de modo geral, os processos
de composição, a estrutura semântica dos seus motivos e te-
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mas; e, caso o professor tivesse também tendências historicistas, o estudante deveria reconhecer a presença dos movimentos literários que haviam deixado marcas pertinentes no significado e na construção estética. Sondagem imanente, ao rés do
texto, era a estilística espanhola, de cunho intuicionista, que se
regia, em última instância, pela definição lapidar que dera Croce
da poesia, “um complexo de imagens e um sentimento que o
anima”. Fruto de outra cultura, era a explication de texte, intelectualista e didática na sua exposição das idéias fundamentais
do texto; enfim, o new criticism anglo-americano, mais sofisticado e moderno, pois aliava o estudo analítico das imagens,
símbolos e mitos a hipóteses psicológicas ou até psicanalíticas. Quanto ao historicismo, àquela altura uma derivação difusa
do culturalismo, concentrava-se no reconhecimento das características dos grandes estilos histórico-culturais, classicismo,
barroco, arcadismo, romantismo, etc. No saldo favorável, eu
assinalaria ainda uma relativa isenção ideológica inicial do intérprete, que não se sentia obrigado a patrulhar os narradores e
os poetas na ânsia de neles descobrir secretas camadas reacionárias, vezo que compele atualmente alguns leitores universitários à profissão inesperada de detetives ou de juízes de primeira e última instância.
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Mas para mal: aquela ausência de uma robusta cultura dialética,
hegeliano-marxista, deixava o aluno-leitor à mercê de modas ultraformalistas (herdeiras menores dos grandes formalistas russos),
como sucedeu durante o interregno estruturalista dos anos 6070, ou, no outro extremo, o entregava inerme a um impressionismo
saturado de veleidades irracionalistas e adivinhas trocadilhescas.
Nessa crítica de valetudo, a irresponsabilidade epistemológica
corria às soltas quando o sujeito tomava a liberdade de desligarse do objeto e de seu contexto.
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Creio que a estada na Itália no ano acadêmico 61-62 tenha
contribuído para abrir um caminho de encontro entre minha
formação crociana e os novos ventos do marxismo que, impulsionados pela descoberta de Gramsci, sopravam em todos os
círculos universitários do país. Gramsci, cujos cadernos de cárcere mantinham viva polêmica com o idealismo de Croce, não
deixara de receber do grande adversário a hipótese fecunda
da “dialética dos distintos”, pela qual conhecimento e ação se
moviam em esferas próprias, atribuindo-se o trabalho cognitivo
à arte e à ciência, e o trabalho da vontade à práxis política e à
ética. Essa diferença subjaz à afirmação de Gramsci: Cabe à
arte representar o mundo, e à política transformá-lo. Desde que se ressalvem os laços entre ambas as instâncias, parece-me válida, ainda hoje, a distinção. Mesmo porque uma
dialética dos distintos não é uma dialética de opostos absolutos e inconciliáveis.
Voltando ao Brasil, dei-me conta de que tudo convidava antes à ação do que à contemplação estética. Os dois anos que
precederam o golpe de 64 foram agitados por turbulências que
se desencadearam em torno da política de centro-esquerda de
João Goulart. Cerrando fileiras na defesa das “reformas de base”
propostas pelo governo, aliavam-se taticamente socialistas, comunistas, nacionalistas, trabalhistas e cristãos progressistas.
O clima era de expectativa, e recordo com saudade o quanto me
estimulava aquela convergência de ideais, que se exprimia, por
exemplo, no jornal de luta Brasil Urgente, fundado por Fr. Carlos
Josaphat, para o qual colaborei acolhendo com entusiasmo as
propostas reformistas do movimento Economia e Humanismo
criado pelo incansável Padre Lebret. Os seus Princípios para a
Ação eram livro de cabeceira de muitos militantes que estavam
passando da democracia-cristã para o socialismo.
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Veio o golpe, veio a ditadura com seus atos institucionais,
vieram as cassações de alguns de nossos colegas mais ilustres
e ativos. Os que ficaram resistiram como puderam na
semiclandestinidade das salas de aula, dos renovados estudos
sobre a sociedade brasileira, das primeiras comunidades de base
formadas no fim dos anos 60, e cuja lembrança me transporta
para reuniões em Vila Yolanda, Osasco, com a presença de um
padre-operário, Domingos Barbé, figura luminosa que desejo
agora evocar com veneração. Lendo Vidas Secas com jovens
daquela comunidade, percebi que estava conversando com os
filhos de Fabiano e Sinhá Vitória... E falando de quase clandestinidade, não é possível esquecer os encontros da Comissão Justiça e Paz criada por D. Paulo Evaristo em 72, no auge da repressão; ou o risco das passeatas de protesto, ou, muito mais temerariamente, para usar da expressão forte de Jacob Gorender, o
combate nas trevas daqueles que optaram pela resistência armada. Mas esta já é uma rememoração coletiva, que transcende a cada um de nós, e se chama História. E não há negacionismo
obtuso ou truculento que consiga apagá-la. Estamos ainda vivos para dar nosso testemunho.1
A rotina universitária prosseguia com suas exigências e trabalhos. Ministrando cursos de Literatura Italiana, elegi para tema
de teses autores que representavam antes o “pessimismo da
inteligência” do que “o otimismo da vontade”, antinomia cara
ao pensamento de Gramsci. Mas o que significava como escolhas existenciais estudar Pirandello e Leopardi?

1
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Permitam-me pedir um minuto de silêncio para honrar todos os
estudantes e professores desta e de outras universidades brasileiras
que foram torturados ou mortos pela ditadura militar e que merecem o
respeito de nossa memória.
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As narrativas de Pirandello me atraíam pelo impasse que ressaltavam entre a forma e a vida, a identidade pública e o fluxo da
subjetividade, conflito romântico e moderno por excelência que o
existencialismo formularia em termos de destino e liberdade. O
teatro pirandelliano, que nasceu dessa narrativa, entraria pelo
beco da impossibilidade mesma de viver em sociedade uma existência autêntica, autodeterminada, pois o constrangimento dos
papéis sociais, da “fôrma externa”, supera de muito nossas veleidades de sustentar um eu livremente assumido. A arte de Pirandello, com exceção da fuga para a atmosfera surreal dos últimos
contos, detém-se na figuração do impasse. Somos ora um, ora
cem mil, ora nenhum. Anarquismo de fundo e determinismo final
são partes desse drama psicossocial verdadeiramente desafiador. Croce, em sua severa crítica a Pirandello, dizia que essa móvel indefinição é própria da adolescência, e que a maturidade a
supera pela opção de um eu coeso e operoso. Pode ser, oxalá
seja, così è se vi pare, mas olhando em mim e em torno de mim,
suspeito que se trate de uma condição que sobrevive muito aos
anos da adolescência... Para Luigi Pirandello, ela só termina com
a morte, fim de nosso “ involontario soggiorno sulla Terra”.
“Mito e poesia em Leopardi”, ensaio apresentado para livredocência em 1970, percorre o longo túnel do poeta considerado
afim ao pessimismo de Schopenhauer. Como se sabe, foi o filósofo que leu o poeta declarando com a sua notória modéstia:
“Em 1818 estavam na Itália os três maiores pessimistas da Europa: Leopardi, Byron e eu, mas não nos encontramos”. Dito de
passagem, também o nosso Machado de Assis foi leitor e admirador do poeta, tendo-se inspirado em um de seus diálogos quando escreveu o capitulo do delírio de Brás Cubas.
Concentrei-me no exame dos mitos da idade de ouro e da

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

29

Alfredo Bosi
queda presentes na lírica de Leopardi, mas pude vislumbrar uma
luz no mito prometeico ou titânico da resistência individual que
emerge dos últimos poemas. Dentre esses, certamente o mais
belo é La ginestra o il fiore del deserto. O poeta fala da sobrevivência de uma flor silvestre, a giesta, que não fenece mesmo
depois de soterrada pelas lavas do Vesúvio, em cujas encostas
cresce e rebrota há séculos. Leopardi viveu seus últimos anos em
Nápoles, ao pé do monte fumegante sempre na iminência de entrar em erupção, e foi essa paisagem arcana e ameaçadora que
lhe inspirou o sentimento de uma Natureza antes madrasta que
mãe, semeadora ao mesmo tempo de violência letal e flexível
delicadeza. A giesta ainda alegrava com suas pétalas de amarelo
ouro os flancos do vulcão, que eram areia, lama e pedra.
A imagem acabou sendo o motivo condutor de alguns ensaios
que fui escrevendo a partir dos anos 70. O texto “Poesia Resistência”, que serve de fecho ao livro O Ser e o Tempo da Poesia,
exigiu uma sondagem das várias modalidades de tons poéticos
nos quais se arma uma tensão entre o sujeito e as ideologias
dominantes em seu tempo. A resistência pode dar-se tanto no
verso satírico como na lírica de mais alto grau de interiorização.
A História dos homens pulsa no coração da palavra lírica, mas o
faz em um regime próprio, o regime da expressão, uma “lógica
poética” (Vico) que não se confunde com o da persuasão retórica, que usa da palavra como um dispositivo instrumental. Foi o
que aprendi lendo a Estética de Croce composta meio século
antes de Adorno ter escrito o seu estimável ensaio sobre as relações entre lírica e sociedade.
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Em outros trabalhos, voltados para a história literária brasileira, procurei tematizar as expressões de conformismo e rebeldia
que coexistiram em mais de um período de nossa cultura. Foi essa
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co-presença de sentido ideológico e contra-ideológico que me interessou captar, e que tentei mostrar em uma obra didática
redigida a convite do poeta e amigo José Paulo Paes, a História
Concisa da Literatura Brasileira. Meu livro de consulta obrigatória, a História da Literatura Ocidental de Otto Maria Carpeaux, me
ensinara a ver os contrastes que se dão em cada movimento cultural ao detectar um antibarroco no coração do barroco, e um
anti-romantismo na ampla gama de expressões românticas. Pude
testar a hipótese de Carpeaux. No mesmo período romântico brasileiro, o conservadorismo de Gonçalves de Magalhães alterna
com o indigenismo rebelde de Gonçalves Dias, e a aceitação do
sacrifício da mãe negra, dramatizado por José de Alencar, é coetâneo da épica abolicionista de Castro Alves. O sentimentalismo
extremado de Casimiro de Abreu e o idealismo vaporoso do mesmo Alencar dão seus frutos junto com o realismo desenvolto das
Memórias de um sargento de milícias de Manuel Antônio de Almeida. Pouco depois, nos mesmos anos de parnasianismo ufanista, Bilac diria com eloqüência a grandeza de um Brasil heróico
enquanto Cruz e Sousa chorava a angústia do negro murado pelas
pedras do preconceito e da pseudociência racista. Chegada a belle
époque, Afrânio Peixoto atribui à literatura o papel de “sorriso da
sociedade” ao passo que Lima Barreto nos dá a narrativa autobiográfica do mestiço humilhado e ofendido no Rio que se civilizava
sob as reformas do prefeito Pereira Passos. E Euclides da Cunha
compunha a epopéia trágica do sertanejo massacrado em Canudos. Mais perto de nós: o Brasil culto em plena fase da corrida
modernizante dos “50 anos em 5” conheceu a escrita que faria
emergir na prosa de Guimarães Rosa o fundo arcaico da cultura
sertaneja e mineira. 1956 é o ano de publicação de Grande Sertão:
Veredas e é também a data do manifesto do movimento concretista
em São Paulo. Tradição popular e modernidade tecnológica. Mera
coincidência, ou contradição estrutural? Prefiro citar a palavra

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

31

Alfredo Bosi
hegeliana de Antonio Candido, já então (e ainda hoje e sempre)
nosso mestre comum: a contradição é o nervo mesmo da vida.
Mas também existe para cada rota pessoal a força do acaso.
No mesmo ano de 70, em que eu via publicada uma obra sobre
as letras brasileiras, aconteceu a reforma da USP, que me facultou a passagem para o Depto. de Letras Clássicas e Vernáculas
onde passei a lecionar Literatura Brasileira, a convite de José
Aderaldo Castello, meu professor desde os anos de graduação.
Não posso avaliar o que terá ficado de meus cursos na memória
de alguns milhares de alunos de Letras que tiveram de assistir
às minhas aulas. Mas sei bem o que devo a esses anos a fio de
docência. Naquele tempo, o curso obedecia a uma seriação cronológica. Começava do passado para chegar ao presente. O antes
vinha antes do depois. Sempre achei razoável essa ordem, embora admita que outros possam pensar de modo diferente. O
fato é que muito me beneficiei encetando minha colaboração
junto à disciplina pelo estudo das letras no período colonial.
Para dizer a verdade, colônia era o patinho feio do programa e
os colegas muito me agradeceram por encarregar-me de seu
ensino. Ano após ano, analisando autos e líricas de Anchieta,
sátiras de Gregório de Matos, sermões de Vieira, textos de economia de Antonil, poemas neoclássicos como O Uraguai, sonetos de Cláudio Manuel da Costa e liras de Gonzaga, pude amadurecer hipóteses gerais sobre a colonização, o vasto processo
que, afinal, presidira a todas essas manifestações simbólicas.
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A certa altura, graças a uma bolsa recebida da Fundação
Guggenheim, foi-me dado pesquisar em Lisboa e em Roma textos de e sobre Vieira e Antonil. Quando voltei, julguei que teria
condições de pôr no papel o fruto daqueles anos de ensino e pesquisa. A colonização já não me aparecia como um todo homogê-
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neo no qual os processos simbólicos apenas espelhariam a infraestrutura econômica. Além do espelho, que era evidente e preponderante, havia o seu avesso, sempre a hipótese de uma eventual resistência, no plano da consciência e da palavra, ao estilo
ideológico dominante.
Não me esqueci então que eu fora aluno, em Florença, de um
extraordinário filólogo indo-europeu, Giacomo Devoto, que me
ensinara a importância da história das palavras. A palavra colônia tem família que merece ser visitada. O verbo latino colo,
que significa cultivar a terra dominada, a colônia, tem como
passado a forma cultus, que se reporta à tradição, à memória
religiosa de um passado de crenças e valores ainda presente,
e por futuro o particípio culturus, forma que remete ao projeto
de cultivar o habitat e o habitante não só física mas culturalmente, um programa leigo de civilização elaborado pelas Luzes
a partir do século 18. Esses componentes do processo às vezes
se superpunham, às vezes se dissociavam. A esse movimento
de sim e de não, de espelho e avesso, pareceu-me adequado
atribuir um nome que ainda guarda para mim toda a força da
verdade: dialética. Dialética da colonização é um livro modesto
de nome ambicioso. Mas corresponde fielmente ao que julgo
perceber como movimento das idéias e dos valores em face de
uma realidade de exploração e opressão. O poder de dizer não
tornou possível gerar a sátira virulenta de Gregório (na qual é
preciso separar o trigo da crítica aos mercantes da Bahia do joio
dos preconceitos da época), as homilias veementes de Vieira
(nas quais se deve separar o trigo da defesa dos indígenas do
joio da aceitação da escravidão africana, apesar da sua capacidade de descrever como ninguém os seus efeitos perversos no
corpo do cativo). Antonil, secretário de Vieira, e seu delator junto às autoridades jesuíticas romanas, não soube compadecer-
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se das dores do escravo, mas deplorou o martírio da cana triturada nos engenhos. Teve pena das lágrimas da mercadoria, foi o
nosso primeiro economista.
Diferenças ideológicas recobrem também a historia do Brasil imperial, que, sob alguns aspectos, preservou estruturas
dos tempos coloniais. O abolicionismo de Luís Gama, Joaquim
Nabuco, André Rebouças, Rui Barbosa e José do Patrocínio
reflete um liberalismo democrático que se opõe ao liberalismo
oligárquico e excludente dos políticos dominantes nas primeiras décadas do Segundo Império: e cada modalidade de liberalismo teve o seu lugar em nossa história política, cada um representando os interesses de uma classe ou os ideais de um
grupo. As ideologias e as contra-ideologias nunca são gratuitas e postiças pelo fato de suas origens intelectuais estarem
na Europa: os fenômenos de difusão e enxerto cultural são fundamentais quando se trata de formações ex-coloniais. As reações aos transplantes das matrizes culturais são o que mais
importa, pois sem elas a história das nações ditas periféricas
tenderia a reproduzir-se tal e qual para todo sempre.
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Mais perto de nós, o positivismo republicano da Ordem e
Progresso encaminhou-se para regimes centralizadores como o
inaugurado após a revolução de 30 por Getúlio Vargas e os seus
colaboradores gaúchos, todos formados na escola anti-liberal
do seu mentor supremo, Júlio de Castilhos. Mas sem a força
dessa doutrinação comteana, que aceitava o papel disciplinador
do Estado, dificilmente a revolução vitoriosa teria posto, entre
suas prioridades, a urgência de uma legislação social que começava a difundir-se em todo o Ocidente. Só a cultura, como
conjunto de valores não intrinsecamente econômicos de cada
sociedade, é que pode dar sentido e finalidade à ação política -
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foi o que aprendi lendo os escritos de um economista heterodoxo, Celso Furtado, que pedia a seus colegas de profissão um
suplemento de imaginação política. A ele, a Jacob Gorender,
militante comunista, e a D. Pedro Casaldáliga, militante cristão,
dediquei meu livro, porque neles reconheci a passagem do pensamento à ação, que resolvia, enfim, a tensão sempre renascente que rege a dialética dos distintos.
Chego ao fim destas memórias agradecendo a oportunidade de, nestes meus últimos anos de carreira universitária, trabalhar junto ao Instituto de Estudos Avançados criado em 1986
por inspiração de um grupo de professores da ADUSP. A idéia
matriz era compensar a fragmentação da universidade, que a
reforma tinha provocado, pela prática de uma instituição que
congregasse pesquisadores vindos das ciências humanas, biológicas e físico-matemáticas. Não é preciso ser muito atilado
para perceber que se tratava de recuperar, ao menos nas intenções, o que a nossa alma mater, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras tinha representado desde a sua fundação. Foi nesse espírito que aceitei cooperar na administração do IEA e, principalmente, assumir a edição da revista Estudos Avançados, empreita que já conta 22 anos de existência e 64 números. Muito
tenho aprendido na consecução dessa tarefa. A ciência, que
jamais consegui entender em razão de minha formação literária, hoje me aparece como um instrumento excepcional de
transformação humana no sentido de valorizar a existência cotidiana. Arredio inicialmente às conquistas da Informática e
da comunicação eletrônica, sei hoje o quanto a sua eficácia
pode transmitir os mais altos valores éticos e cognitivos da
nossa civilização. Querer os fins sem os meios é veleidade ou
capricho. Estudos Avançados está hoje inteiramente à disposição de todos os usuários da Internet.
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[Abrindo ao acaso números da revista, relembro com alegria as
conferências que deram origem a tantos de seus artigos: lá estão as
reflexões políticas de Raymundo Faoro, Celso Furtado, Mikhail
Gorbachev, Edgar Morin, John Kenneth Galbraith, Michel Debrun e
Aníbal Quijano,as especulações filosóficas de Habermas,Derrida e
Granger,e Mário Schenberg, as intervenções ousadas de Berlinguer
e Chomsky, as finas observações de história cultural de Vernant,
Chartier, Michel Vovelle e Luciano Canfora, as lições de ecodesenvolvimento de Ignacy Sachs e André Gorz, as entrevistas de
Hobsbawm e Bobbio e Karl-Otto Appel, um texto ainda inédito sobre o Barroco de Otto Maria Carpeaux. Cito os nomes dos que já nos
deixaram para evitar omissões involuntárias de várias centenas de
colaboradores brasileiros, cientistas e humanistas que representam
o melhor que a pesquisa tem produzido entre nós e já alcançaram
um nível de excelência que honra a nossa universidade.]
A maioria dos dossiês de Estudos Avançados está voltada para
problemas básicos do povo brasileiro, como saúde, nutrição, educação, habitação, energia, trabalho e segurança; e diria que também nesse cuidado constante com nossas maiores carências, o
IEA se tem mostrado fiel aos propósitos de seus fundadores, a
velha e sempre nova guarda da Universidade de São Paulo. como
Alberto Carvalho da Silva, Rocha Barros e Erasmo Garcia Mendes,
que acompanharam de perto os projetos da instituição. Menciono apenas os que já não estão fisicamente entre nós.
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Ocupando parte do tempo na edição da revista, não desertei
dos estudos que balizaram meu itinerário nesta Faculdade. As
Letras continuam sendo companheiras fiéis que, porém, nem
sempre consolam. Às vezes ainda mais nos pungem lançando
em nosso espírito as sombras que pairam sobre a humana condição. É o que acontece quando se escolhe para leitura dileta a
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Cerimônia de Outorga do Título de Professor Emérito
obra de Machado de Assis a quem venho dedicando alguns ensaios. À figura do satírico do Brasil Império, que a crítica recente tem ressaltado com zelo talvez um tantinho extrapolante,
pareceu-me justo acrescentar que o humor do moralista desenganado nela cavou dimensões outras, que universalizaram a sua
descrença nos homens e não se confinaram à observação de
comportamentos locais. Machado de Assis pertence à alta linhagem do Eclesiastes, de Montaigne, Pascal, La Rochefoucauld,
La Bruyère, Vauvenargues, Chamfort, Swift, Sterne, Leopardi,
Stendhal, Schopenhauer.
Machado não encontrou, como Pascal, que ele tanto admirava, o caminho da esperança transcendente, nem, como Leopardi,
a flor da giesta rebrotando no deserto. Quanto a mim, descendo
verticalmente de tamanhas alturas, confesso que fiz a aposta na
crença de Pascal, e também que pedi a Ecléa que plantasse um
pé de giesta em nosso jardim. A giesta ainda está lá, florindo e,
espero em Deus, que por muito muito tempo.

ALFREDO BOSI
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