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Brasil, Kucinski deixa vislumbrar uma franca negociação de espaço, de 
mercadorias e de bens culturais, apesar de, nos discretos cantinhos da 
alma, rondar uma saudade. 
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Samuel Rawet, o imigrante e a nação 

Saul Kirschbaum 

A forma literária preferida de Rawet era o conto. Não obstante, ele 
publicou três “novelas curtas”: Abama, em 1964, “O terreno de uma 
polegada quadrada”, em 1969, e Viagens de Ahasverus..., em 1970. 
Sabemos que Rawet não militava em defesa de quaisquer ideias políticas, e 
não é concebível que cogitasse de comprometer sua literatura em alguma 
forma de engajamento. Mas também não podemos aceitar que seu senso 
ético pudesse passar incólume pelas trevas em que o Brasil estava entrando 
em 1964, e nas quais mais e mais se afundava em 1969 e 1970. Nelson 
Vieira notou que: 

No período entre 1964 e 1970, Rawet foi extremamente prolífico.o 
regime militar autoritário, que começou em 1964, assinalou um 
período excepcionalmente negro para a sociedade e a política 
brasileiras. Nas narrativas pós-64 de Rawet, seus temas ideológicos 
de marginalidade, alteridade e perseguição se chocam com a 
atmosfera de repressão de direita no Brasil. É interessante considerar 
como as imagens judaicas arquetípicas de blasfêmia, punição, 
perseguição e errância informam o desenvolvimento de Rawet como 
um escritor de ficção vivendo na diáspora judaica do Brasil 
autoritário [87]. 

Abama foi estudada por críticos literários do porte de Berta Waldman 
(“O Ponto Cego: Uma visão do Judaísmo em Abama” em Entre passos e 
rastros, pp.79-87) e Nelson Vieira (Jewish Voices in Brazilian Literature, 
pp.85-86). Ambos dão maior ênfase à relação de Rawet com o judaísmo. 
Por isso, acho que vale a pena voltar a essa primeira novela curta pelo que 
ela, em meu entender, revela da visão de Rawet sobre a questão da nação, 
da comunidade, da possibilidade de vida em sociedade, especialmente 
naquele momento. 

O protagonista de Abama tem nome: Zacarias, como o profeta judeu. 
Não por acaso, a narrativa se desenvolverá por meio de uma série de 
“visões”, na melhor tradição do profetismo bíblico. Mas ao avesso. Em 
modo de subversão. Zacarias não receberá uma revelação divina, não 
entrará em contato com coisas sagradas. Porque “um dia, após longa 
caminhada... Deu-se que resolveu descobrir seu demônio particular” [411]. 
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Um Virgílio que só se tornará manifesto no final, mas que mesmo sem ser 
percebido o conduz; mais tarde, Zacarias verificará “que a resolução inicial 
de procurar seu demônio era um pouco mais do que uma resolução, talvez 
já o primeiro passo dado pelo outro” [427]. De visão em visão, Zacarias 
conhecerá mais a seu próprio respeito e sobre os tempos em que vive, numa 
espécie de paródia de preparação mística para a grande epifania final – se é 
que se pode chamar epifania a manifestação do demoníaco, do mal –, a 
materialização de Abama. 

As visões de Zacarias são circunscritas a uma noite. Logo antes da 
primeira, o narrador informa que “[u]m homem de bicicleta ia parando ao 
longo do meio-fio, e diante de algumas lojas, auxiliado por uma vareta, 
premia um comutador e o letreiro luminoso dava início à sua função 
noturna” [412-3]; no final, “[u]m homem de bicicleta percorre as calçadas e 
um a um apaga os letreiros luminosos. As marquises em penumbra voltam a 
proteger as portas de correr cerradas” [444]. A trajetória de uma noite em 
torno de uma misteriosa “rua principal” – da qual, continuamente, Zacarias 
se afasta e se reaproxima –, em busca e sob a direção de um demônio, 
sugere, então, um passeio pelo inferno. Pois, como observou Walter 
Benjamin, “escrever um romance significa levar o incomensurável a 
extremos na representação da vida humana. Em meio à plenitude da vida, e 
através da representação dessa plenitude, o romance dá evidência da 
profunda perplexidade do viver” [871]. 

Os letreiros luminosos que se acendem no início de seu trajeto e se 
apagam no final, indiciam a modernidade, letreiros “à espera da noite 
definitiva para recortar em um bloco de carvão linhas de fogo de um 
confortável colchão de molas” [413]. Zacarias, ele mesmo, é o homem do 
progresso, da modernidade. O narrador nos diz que Zacarias não é um 
pensador, um erudito, mas sim um competente vendedor de 
eletrodomésticos: “ele que pouco lia, entrevê em si mesmo uma 
personagem lugar-comum de romance moderno, personagem que nunca 
seria, porque a pouca gente interessava o seu pensamento, porque a 
ninguém o comunicou, e porque o seu ramo era outro, vendia geladeiras, 
ferros elétricos, liquidificadores, enceradeiras, batedeiras de bolos, 
secadores de cabelo, e ultimamente começava a se interessar por máquinas 
de lavar roupa.” [420-1] A questão da modernidade impregna a narrativa de 
Samuel Rawet. É sob a luz de letreiros luminosos que Zacarias, o bem-
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sucedido vendedor de todos os equipamentos que a civilização produz para 
o conforto de pessoas modernas, vai conhecer de perto o mundo em que 
vive, deparando-se, para usar a expressão de Homi Bhabha, com “as 
problemáticas margens da modernidade” [294]. Problemáticas a ponto de 
Zacarias duvidar de sua capacidade como agente do progresso. “O certo”, 
diz o narrador, “é que atribuía o seu sucesso de vendas mais à má qualidade 
dos artigos, baratos e que rapidamente exigiam renovação, do que ao seu 
talento de convencer” [426], numa crítica autoirônica à sociedade de 
consumo. A referência aos “artigos baratos que rapidamente exigem 
renovação” pode ser entendida como uma alusão à precariedade dos valores 
que informam o homem moderno, constantemente correndo atrás de novos 
pontos de apoio, sempre fugazes. Zacarias não se responsabiliza pela 
qualidade da modernidade da qual é o agente, modernidade pré-existente, 
que funciona com leis próprias, que não depende da ação de Zacarias. 
Modernidade à qual Zacarias chegou tardiamente. 

As cenas que Zacarias presencia são cenas do quotidiano brasileiro (e 
também de outras nações). Banais, triviais, corriqueiras. Que, na verdade, 
se repetem centenas de vezes em qualquer dia comum. Aniversários de 
crianças, prostitutas abordando possíveis clientes, homossexuais em sua 
dolorosa caçada, casais do mesmo sexo ou de sexos opostos em situações 
de conflito. Mas sempre com a marca do ódio entre as pessoas ou, o que é 
pior, da indiferença, forma máxima que o mal assumiu em nossos tempos, 
posição à qual a repressão ditatorial reduzia, naqueles dias, boa parte da 
população. A narrativa se prolonga por apenas um longo parágrafo de 71 
páginas no qual se intercalam caoticamente descrições, comentários, 
discursos indiretos livres. 

Zacarias até mesmo fantasia sobre uma mesa 

num amplo salão bem iluminado, de janelões e cortinados, de pintura 
suave e tapetes espessos. [...] E sobre a mesa há pratos dispostos e 
copos e facas e garfos e colheres e no centro da mesma sobre 
travessas de variadas formas sucedem-se saladas, assados, entre 
jarras de d’água e garrafas de vinho. E há mãos sobre esta mesa, e 
estas mãos se agitam e se comunicam, embora pareça estranho, e 
participam, sem o saberem, de um ritual antigo que persiste ainda na 
forma de um gesto. E tudo poderia ser verdade [414]. 
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Seus personagens não se comunicam, não perfazem o gesto capaz de 
possibilitar a participação nos antigos rituais, revitalizando a vivência 
comunitária. Já no primeiro episódio de sua viagem, é encontrado por um 
“amigo” de quem não se lembra – e que também, por sua vez, não lembra 
do nome de Zacarias –, que o obriga a ir até sua casa, “ali perto”, onde se 
comemora o aniversário de seu filho mais velho. O prédio onde mora o 
amigo “é velho e imundo”; a fala insípida e incessante do amigo, diz o 
narrador, em outros tempos provocaria uma onda de ódio que tomaria conta 
de Zacarias; agora, no entanto, apenas dá origem a um olhar de piedade, 
olhar no qual Zacarias se inclui. Chegando ao apartamento do amigo, 
Zacarias é logo exposto ao ódio infantil: tentando se deslocar no espaço 
atulhado, é abalroado por uma criança de “rosto infantil, desdentado, 
sardento, melado. Dos olhos vinha um rugido de ódio, tão elementar, tão 
desvinculado de quaisquer afrontas, um bloco de ódio, puro, imaterial, 
carga sem compromissos nem antecedentes, um ódio difícil de encontrar em 
um adulto” [417] Acaba sendo alojado em um quarto já cheio, único em 
que foi possível arranjar uma cadeira vaga. E aí, “com duas manchas de 
talco sobre os joelhos, um prato de doces na esquerda, um copo de guaraná 
na direita, viu-se abandonado”. Zacarias sente que incorpora o papel de 
“estranho do grupo”, que é observado, explorado, sondado por pessoas que 
estão juntas mas não têm nada a dizer umas às outras. Cenas dantescas: um 
homem sofrendo com gases intestinais aguarda impaciente a liberação do 
banheiro; mas não resiste a comer mais uma fatia de bolo. Zacarias, por 
fim, consegue esgueirar- se para fora do quarto, fugir para o corredor e 
ganhar a rua. 

Fiel ao significado hebraico de seu nome, “Deus lembrou”, nos 
deslocamentos entre as sucessivas cenas de suas visões, Zacarias esforça-se 
por elaborar seu passado, lembrar de seus amigos de então, encontrar algum 
significado em antigas derrotas, como quando bebia até desmaiar, e pintava. 
As pessoas que o rodeavam naquela época, hipocritamente, afirmavam seu 
talento, encontravam “nas manchas de seus quadros”, “tudo, menos aquilo 
que havia de fato”. Quando percebeu que “simplesmente não sabia 
desenhar, [...] arrumou as telas e as tintas, entregou-as à empregada da casa, 
e mudou-se para um outro quarto. Nunca mais viu os amigos. Esqueceu o 
vocabulário empolado e em menos de dois meses já o haviam esquecido.” 
[434]. 
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Após uma curta caminhada solitária, nova cena atrai Zacarias e lhe 
permite observar o ódio entre os parceiros de uma dupla homossexual. 
Dentro de um bar, um “homem robusto e maduro” assestara um tapa 
violento na cabeça de outro homem, “miúdo e franzino”. O agredido fora 
parar na calçada, de onde soltou o palavrão que chamou a atenção de 
Zacarias. De qualquer forma, arrastado pelo agressor, voltou para dentro do 
bar e sentou-se de novo ao seu lado, “com um nervosismo acentuadamente 
feminino”. Zacarias entrou também e sentou-se a um canto, para 
acompanhar a discussão. Que se prolongou, com o robusto espancando o 
franzino e este reagindo primeiro somente com lamentos e, depois, com um 
discurso altamente ofensivo. Zacarias observa que nos olhos do miúdo 
havia ódio, como nos olhos da criança da festa, mas acrescentado. Jorro de 
ódio que, por algum tempo, provocou perplexidade no robusto, mas que, 
enfim, foi interrompido por nova bofetada. O público, que até aqui 
acompanhava a cena com indiferença, irrompe em gargalhadas por causa de 
uma frase solta por alguém. Agora, de comentário em comentário dos 
espectadores, prosseguem as gargalhadas. Após beber algumas cervejas, 
Zacarias procura o banheiro, onde se vê face a outra cena infernal: “no 
mictório fedorento e mal iluminado um rio de urina escoa pela calha 
cimentada junto à parede” [423]. 

A mirada que Rawet lança sobre seu mundo é, certamente, baseada 
em uma apreciação ética. A novela fala de alteridade, de aceitação ou 
repulsa do Outro. Isto fica muito claro quando, de volta à mesa, Zacarias 
observa que um homem se aproxima; sem esperar que diga qualquer coisa, 
Zacarias o recebe irritado. O outro se intimida, esboça um gesto, prenúncio 
de palavra, mas Zacarias o afasta energicamente, sem qualquer vacilação. 
Por fim, o homem desiste, dá as costas e sai do bar. O narrador comenta – 
ou Zacarias reflete, em discurso indireto livre? – 

Passamos a vida inteira à espera de um homem que nos diga algo de 
fundamental, e quando percebemos vagamente que talvez ele já nos 
tenha procurado, não podemos deixar de concluir com amargura que 
nós não o soubemos ouvir, e muito menos identificar. Esperávamos 
sem estar preparados para a espera. E por acaso esse homem foi 
talvez o único a quem humilhamos. [425] 

Esse trecho, com suas reverberações proféticas e messiânicas, é, 
penso eu, o ponto mais alto da narrativa, no que se refere à expressão das 
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preocupações éticas de Rawet. Nem o próprio protagonista escapa ao 
cenário de julgamento. A culpa pela indiferença em relação ao Outro 
atormenta Zacarias. Mas ele logo repele essa acusação – quem o acusa? Sua 
consciência? O narrador? O próprio Rawet? –, desvalorizando a reflexão: 
“Teria isso alguma coisa a ver com o homem que foi repelido? 
Provavelmente não”. A indiferença prevalece. Saindo do bar, Zacarias sente 
que “pensamentos como o que lhe ocorreu há pouco deixam-no meio 
desiludido consigo mesmo” pois “não eram próprios de quem se interessava 
apenas por artigos elétricos”. [425] A modernidade, cientificamente 
objetiva e globalizante, deveria ser imune a considerações éticas, como 
Zacarias tentara se convencer várias vezes, mas sem sucesso. Os 
pensamentos “se insinuavam com a manha de uma criança amuada que 
alicia todos os recursos para reconquistar o interesse”. 

Em outra cena, um homem e seus dois filhos acabaram de assistir a 
um documentário em que “uma águia mata uma cobra, uma cobra come um 
rato, as salamandras devoram as rãs, e os ursos, os peixes”; o pai, em 
postura de sábio, justifica a violência de todos contra todos, comentando 
que “vence o mais forte, cada um precisa comer, a natureza é sábia” [428], 
declaração que o menino mais velho recebe com empolgação mas o mais 
novo, com espanto. 

Outro bar, enquanto Zacarias se olha em um espelho e enxerga o seu 
avesso, por uma briga banal um homem mata sua mulher com um tiro. E 
assim, de ódio em ódio e de indiferença em indiferença, de círculo em 
círculo do inferno, elaborando presente e passado, Zacarias chega ao 
encontro mais importante, requisito final de sua preparação para a 
materialização de seu demônio particular. Lembra de seu amigo Urias e vai 
à sua procura. É somente neste momento que Zacarias alude – e os leitores 
ficam sabendo – ao fato de que é judeu. “Judeu como ele, que do judaísmo 
só sabia isso, que era judeu” [430] Cortina de fumaça, já que o nome do 
protagonista, sua preocupação com a tradição, sua visão ética do mundo, 
dão conta do contrário. 

Urias, seu grande amigo que lhe ensinara uma profunda lição de vida: 

Viver com medo, Zacarias, sempre com medo. Medo de fatos 
impossíveis a um passo do real. O sentimento constante da luta, 
segundo a segundo, minuto a minuto, dia a dia, luta pela palavra, 
pelo pão, pelo gesto, luta contra o invisível e contra a ameaça 
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concreta, contra a nossa imbecilidade e a dos outros, contra a nossa 
ignorância e a dos outros, pelo silêncio e pelo repouso, pela violência 
e pela recusa, luta contra o cansaço, o imenso cansaço, o cansaço 
doloroso da perpétua luta sem finalidade, a não ser a luta em si 
mesma [440-1]. 

Não há como não lembrar que o nome completo de Rawet é Samuel 
Urys Rawet. A semelhança entre seu sobrenome materno e o nome do 
grande amigo de Zacarias introduz uma sugestão de componente 
autobiográfico na novela, aproximando o protagonista do autor, de quem 
pode ser uma espécie de porta-voz ou alter-ego: será que a procura de Urias 
por Zacarias metaforiza a busca de Rawet por si mesmo, que, no fim de 
contas, equivale a “descobrir seu demônio particular”? Zacarias encontra 
Urias deitado em um sofá, “com a cabeça enfaixada, um braço na tipóia e 
uma larga tira de esparadrapo no queixo” [441]. Detalhe significativo, a 
cena infernal ocorrida com Urias não é presenciada por Zacarias, mas sim 
relatada por Urias. Como para alguns profetas bíblicos, a visão é substituída 
pela audição. 

Cercado por um grupo de moleques enquanto aguardava à porta de 
um casebre o dinheiro que mensalmente lhe era pago, violentamente 
espancado. O corpo sobre a grama, o sangue sobre os lábios, 
ninguém lhe viu as lágrimas. No instante em que ficou só, antes que 
o socorressem, apoiou-se sobre o braço dolorido e olhou em redor. 
Nada lhe dói, ainda não começou a doer O contato com terra 
ressequida e irregular, as pedras miúdas entre o tecido e a carne, o 
suor dentro da carne, ainda não é sofrimento. [...]. Mas é a dor que 
vem e a lúcida compreensão de um desgosto definitivo, sem palavras. 
Qualquer auxílio não mitigaria a descrença naquilo que é do fundo, 
surge do fundo, e se revela em estupidez, nunca um gesto de quem 
socorre, mas de quem socorre um animal, de quem se revolta contra 
o socorro, o animal que agride em troca de um afeto e ninguém sabe 
por quê, o animal que se contorce e geme e teima em negar uma face 
humilhada àqueles que de um modo ou de outro participaram da 
agressão [443]. 

Urias foi espancado por estar exercendo uma das profissões a que os 
judeus foram, de certa forma, confinados, ao imigrarem da Europa sem 
qualificações técnicas e com domínio precário do idioma: alugar casebres, 
vender a prestações, visitar os clientes regularmente para cobrar o que lhes 
é devido. Mas o que mais espanta e choca Zacarias é a resignação de Urias, 
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sua conformidade com uma tradição que naturaliza os sofrimentos impostos 
aos judeus (e, por extensão, a outras minorias). Urias conta: “Uma 
infelicidade, o sr. nem queira saber. [...] Graças a Deus, foi apenas isso. 
Uma sucessão de suspiros finaliza o relato, e ao tom pungente sucede uma 
quietude de bem-aventurança – remate feliz de uma penosa aventura, a de 
falar” [441]. 

Depois do encontro com Urias, já de volta ao seu apartamento, 
Zacarias está pronto. Ao mesmo tempo em que sua mão se move, de forma 
involuntária, e escreve em uma folha de papel o nome ABAMA, o próprio 
demônio se faz visível. Parodiando e invertendo o relato bíblico da criação 
do homem, o narrador diz a respeito dele: “Sua forma, a forma dupla do 
avesso da forma humana” [447]. O demônio criado à imagem do homem. 
Começa então o grande questionamento, impregnado dos conflitos de 
Rawet com o judaísmo: 

E um diálogo sem palavras se iniciou, eram desnecessárias, tudo o 
que poderia ser dito já era sabido. Mas era essencial o diálogo. 
Essencial para compreender bem o avesso de sua vida. [...] De mãos 
dadas, em círculo, capotões negros e cachos de cabelo encaracolados 
sobre a face saltitavam eufóricos num fundo de neve e noite e medo. 
Vivia-se um sonho para afastar o terror. E numa rápida sequência 
Abama se multiplicou e para cada unidade de sua forma um duplo 
surgia e esse duplo gerava outros dois, e cada um deles projetava um 
lamento em paisagem diversa. Desertos, dunas, sóis; vilarejos, 
casebres, palácios; palmeiras, carvalhos, tamareiras; lágrimas, choro, 
pranto. Reunir tudo isso, extrair o sumo, deixar que a sucessiva 
marca de humilhações estiole o gesto mais espontâneo, e aceitar o 
que sobra como irremediável [447]. 

A síntese elaborada por Zacarias dá bem conta do que ele observou 
em sua viagem pelo inferno, que é o mundo em que transita despido dos 
disfarces do quotidiano – a intolerância levada ao extremo: “Detestar, 
detestar sempre. Detestar a mesa porque é mesa, a cadeira porque o encosto 
é alto, e o banco porque não tem encosto. Detestar sujeito alto, baixo, 
gordo, magro. Matar todo sujeito que usa gravata-borboleta. Fuzilar sujeito 
que na rua avançar primeiro o pé esquerdo” [433]. 

Rawet provavelmente teria, de suas personagens, opinião semelhante 
à de Hermann Broch sobre as personagens de seu grande romance, Os 
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Inocentes (uma das mais importantes, por sinal, também se chama 
Zacharias): 

O romance lida com as condições e tipos prevalecentes no período 
pré-Hitler. As personagens escolhidas são inteiramente “apolíticas” 
[...]. Nenhum deles é diretamente “culpado” da catástrofe hitlerista. 
[...] Não obstante, é precisamente de um estado de mente e alma 
como esse que o nazismo deriva suas energias. Pois indiferença 
política é indiferença ética, logo estreitamente relacionada com 
perversidade ética. Em resumo, a maioria dos politicamente 
inocentes carregam uma porção considerável de culpa ética [289]. 

O imigrante que aporta em uma nova terra constrói para si uma nação 
imaginária, projeta incorporar-se a uma comunidade imaginária, nação e 
comunidade pré-existentes, provavelmente invertendo o sinal dos aspectos 
mais desagradáveis de sua terra de origem. Como bem observou Homi 
Bhabha, “a nação preenche o vazio deixado no desenraizamento de 
comunidades e parentescos, e transforma essa perda na linguagem da 
metáfora” [291]. Ele está, assim, na situação apontada por Wander Melo 
Miranda em “Emblemas do moderno tardio” [269-270]: 

Como contrapartida à hegemonia político-cultural dos centros 
metropolitanos internos e externos, a consciência de quem chega 
tarde na história do progresso e do novo, quando o moderno parece já 
estar consumado, reverte a ansiedade do atraso e do débito a favor de 
uma construção conceitual a posteriori, que seja capaz de dar conta 
de elaborar conexões alternativas da arte com a política, da cultura 
com a vida social. Nesse caso, a noção de moderno tardio não deve 
servir apenas para se pensar a constituição do Estado nacional 
brasileiro, do ponto de vista de Belo Horizonte e, depois, do projeto 
que culmina com a construção de Brasília. Mais do que isso, deve 
nos fazer ver, com a clareza necessária, o que aí narrado sobre a 
própria modernidade. 

 

O ponto crucial dessa narrativa é a defasagem entre modernidade e 
modernização, a que o trabalho crítico de elaboração, a ser levado a 
efeito na atualidade, torna possível detectar. A questão cultural se 
associa à questão teórica para enfrentar a pergunta talvez mais 
relevante que se coloca: em cada uma das experiências tardias do 
moderno, que cabe levantar e analisar, existiriam programas 
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alternativos de modernidade? Em que área sua diferença se marcaria 
mais acentuadamente? A partir desses programas, seria possível 
refazer conceitualmente a discussão sobre modernidade, pós-
modernidade e tradição? 

E este é meu comentário final, que Abama e outras obras de Rawet, 
lidas no horizonte da noção de moderno tardio, podem contribuir para “uma 
construção conceitual a posteriori, que seja capaz de dar conta de elaborar 
conexões alternativas da arte com a política, da cultura com a vida social”, 
somando-se à “discussão sobre modernidade, pós-modernidade e tradição”. 

 
Saul Kirschbaum 

Doutor em Letras pelo Programa de pós-Graduação em Língua Hebraica, Literatura 
e Cultura Judaicas – FFLCH: Universidade de São Paulo. 
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A recepção crítica da obra de Samuel Rawet1 

Rosana Kohl Bines 

Nos obituários e homenagens póstumas, publicados em jornal por 
ocasião da morte do escritor Samuel Rawet em 1984, a palavra “solidão” é 
onipresente, já a partir dos títulos: “Rawet, solitário nas obras e na morte”; 
“Rawet, a solidão na vida e na morte”; “Samuel Rawet, o inventor da 
solidão”; “Silêncio e solidão”. Como é próprio aos necrológios, estes 
pequenos textos, escritos por amigos, jornalistas e críticos literários, 
traduzem o empenho comum de exaltar vida e obra, a partir de seus traços 
mais marcantes. Relembra-se a biografia imigrante do menino judeu-
polonês que aportou no Rio de Janeiro aos 7 anos e confirma-se a condição 
deslocada que desde cedo se instalou, configurando uma personalidade 
solitária e arredia, espelhada na ficção por personagens igualmente 
solitários e arredios. Algumas homenagens relembram ainda o doloroso 
processo de desagregação mental que levou Rawet a isolar-se 
progressivamente da família e dos amigos, buscando a via do silêncio e da 
reclusão, confinado em seu apartamento na provinciana Sobradinho, cidade 
satélite de Brasília. 

De modo consistente, vai-se pavimentando uma correspondência 
estreita entre vida e obra, como se estivessem ambas enlaçadas por um 
destino intransferível, um destino que pertencesse somente a Rawet e a seus 
personagens, isolados na própria dor e solidão. A leitura da obra permanece 
restrita ao universo meramente pessoal e idiossincrático, o que gera uma 
espécie de couraça impermeável ao entorno. Quais seriam as implicações 
desta estratégia discursiva, reiterada insistentemente pela crítica rawetiana? 
O que o olhar circunscrito ao universo biográfico do autor não nos permite 
ver? 

Minha hipótese é a de que a ênfase na solidão rawetiana escamoteia a 
dificuldade da própria crítica em formular uma genealogia brasileira para a 
obra do escritor.2 Em trabalhos anteriores, busquei demonstrar como a 

                                                 
1 O presente texto é uma versão abreviada de um ensaio mais longo intitulado “Modos de 
desconexão: a crítica brasileira e a obra de Samuel Rawet” que integra uma coletânea de 
ensaios críticos de outros pesquisadores da obra de Rawet (no prelo). 
2 Ver Rosana Kohl Bines, “Escrita diaspórica (?) na obra de Samuel Rawet”, Vértices nº2. 
São Paulo: Humanitas/FFCLH/USP, 1999 e “A prosa desbocada do ilustre escritor 




