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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 
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literatura de Rawet sempre permaneceu atrelada, aos olhos da crítica, a um 
certo “alhures”, a uma geografia e tempo para além das fronteiras nacionais. 
A marca de estrangeiridade percebida na prosa rawetiana, de dicção soturna 
e contorno ensaístico, não cabia facilmente nos moldes de uma escrita 
brasileira, identificada desde o nosso primeiro modernismo de 1922, pelos 
traços solares da espontaneidade e da coloquialidade. Daí a recorrente 
alusão à literatura europeia como matriz comparativa à escrita de Rawet, 
interpretada ora à luz de Kafka, Hesse, Borges, Beckett, Joyce ou Artaud.3 
Se por um lado tal filiação ilustre alçava a obra de Rawet ao patamar da 
grande literatura universal, por outro contribuía para a manutenção de 
prudente distância das letras nacionais. Falo em prudência, pois imaginar 
afinidades entre a escrita de Rawet e as de seus contemporâneos brasileiros 
implicaria em atividade de risco. Risco para a própria estabilidade dos 
paradigmas críticos que geravam o conceito de “nacional”. Para conceder à 
literatura de Rawet a adjetivação de “brasileira” seria preciso alterar os 
critérios definidores de brasilidade, de forma a ler a dicção “estrangeira” da 
linguagem rawetiana, não mais como elemento exterior e impermeável à 
escrita nacional, mas como diferença inscrita no corpo mesmo da literatura 
brasileira. 

Um breve exame da fortuna crítica de Rawet nos permitirá avaliar as 
diferentes maneiras de evitar as dificuldades em admitir a dissonância na 
orquestração do nacional. Dito de outra forma, busca-se aqui pensar os 
modos de desconexão da obra de Rawet da cena literária brasileira. A 
solidão que esta obra experimenta, habitualmente atribuída a traços 
endêmicos da escrita imigrante, mal adaptada aos trópicos, será relida como 
estratégia de sobrevivência da crítica, empenhada na manutenção de 
aparatos conceituais, ameaçados pela prosa estranhada de Rawet. 

O que sobressai de imediato na revisão da crítica rawetiana são as 
ressalvas quanto ao hermetismo da obra. A questão da inacessibilidade de 
                                                                                                                 
estrangeiro”, Experiência cultural judaica no Brasil: recepção, inclusão e ambivalência, 
Monica Grin e Nelson Vieira (orgs.) Rio de Janeiro: Topbooks, 2004. Parte da tese de 
doutorado em literatura comparada, realizada na Universidade de Chicago, 2001. 
3 Alguns exemplos de alusão a escritores estrangeiros na crítica sobre a obra de Rawet 
podem ser encontrados em Assis Brasil, “As viagens a Rawet”, Prefácio ao Livro de Samuel 
Rawet. Viagens de Ahasverus..., Rio de Janeiro: Olivé, 1970; Gilda Salem Szklo, “A 
experiência do trágico (Recordando Rawet)”, Suplemento Literário nº 950, 15 de dezembro 
de 1984; Helio Pólvora. A força da ficção. Rio de Janeiro: Vozes, 1971. 
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seu português desnaturalizado, que soa como língua estrangeira, aparece 
sempre com um sinal de menos, como algo desabonador, que impediria a 
fruição do leitor brasileiro, mais afeito ao jeitinho descomplicado de narrar. 
Em resenha de Contos de Imigrante (1956), livro de estreia de Rawet, 
publicada no Diário de Notícias, lê-se o seguinte veredicto: “Creio que 
Rawet esteja tentando contar de maneira diferente, esquecido de que o bom 
mesmo é contar de maneira simples e comum”.4 Bom para quem? Segundo 
que critérios? Quem estabelece que o “contar de maneira diferente” é ruim? 
Quem elege e ratifica o “simples” e o “comum” como valores positivos? A 
resenhista não explicita os seus pressupostos conceituais e pauta sua 
autoridade crítica na suposta sintonia com o gosto popular. Escreve em 
nome de uma coletividade genérica de leitores brasileiros, presumivelmente 
unidos pelo gosto compartilhado da prosa coloquial. Desta feita, transfere-
se para o escritor toda a responsabilidade por seu eventual fracasso junto ao 
público, eximindo-se o crítico (e a audiência) da engrenagem complexa que 
movimenta a circulação das obras em contextos específicos. O que o texto 
da resenha cala é justamente a história de toda esta rede imbricada de 
expectativas quanto ao que constitui a boa ou má literatura, segundo 
padrões estéticos afinados com a palavra prosaica como índice de 
brasilidade. Toma-se como automática a homologia entre o nacional e o 
coloquial, obscurecendo assim a elucidação do longo processo de 
construção desta correspondência, que tem como eco mais remoto nossa 
herança colonial e a articulação de uma identidade brasileira contraposta à 
categoria do estrangeiro. 

Não cabe nas dimensões e propósitos deste pequeno ensaio o 
rastreamento da questão nacional e seus muitos desdobramentos no campo 
da literatura. Minha observação pontual restringe-se a assinalar a ausência 
de reflexão, por parte da crítica, sobre os próprios juízos de valor 
mobilizados na leitura da obra de Rawet. Se é certo que a obra provocou 
enorme desconcerto junto aos leitores especializados, o estranhamento não 
chegou a abalar as molduras críticas vigentes. Pelo contrário, é patente o 
esforço de conter o potencial disjuntivo da obra, privando-a do atrito com 
outras obras brasileiras do passado e do presente. O mais interessante é que 
o movimento de isolar a obra do cenário literário brasileiro não se fez 
apenas por meio da crítica negativa, que responsabilizava o imigrante 

                                                 
4 Eneida. “Contos do imigrante”, Diário de Notícias. Rio de Janeiro, 30 de março de 1956. 
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estrangeiro pelo hermetismo da escrita. Pode-se afirmar que a crítica foi em 
sua grande maioria elogiosa à obra de Rawet. Por mais paradoxal que possa 
soar, foi sobretudo pela exaltação das qualidades da obra que a crítica 
logrou desconectar Rawet de seu entorno, liberando-se por conseguinte da 
tarefa dificultosa de revisão de seus próprios esquemas de análise. 

As manifestações de apreço à obra assumiram inicialmente duas 
formas distintas: ou bem os críticos valorizaram a escrita de Rawet pela 
comparação laudatória com os melhores exemplares da literatura universal, 
como já mencionei, ou a identificaram como expressão de uma nova fase 
para a literatura nacional. Esta segunda vertente foi amplamente divulgada 
por Assis Brasil, o crítico mais influente da obra de Rawet. Em seus 
prefácios e matérias de jornal,5 Assis Brasil costumava qualificar Rawet de 
“pioneiro e visionário” do novo conto brasileiro, por distanciar-se do 
coloquial-pitoresco do modernismo. A originalidade era percebida tanto no 
conteúdo quanto no tratamento da linguagem: “Quebrando a estrutura do 
conto tradicional – não tendo medo de eliminar os enredos empolgantes e 
os personagens delineados psicologicamente – Samuel Rawet abria 
perspectivas novas para os jovens escritores, indicando-lhes os caminhos a 
serem percorridos”.6 É curioso que tais jovens escritores não figurem 
nominalmente nas críticas de Assis Brasil, quando elege Rawet como 
espécie de precursor das novas pesquisas do conto brasileiro. É como se 
toda a força crítica da leitura de Assis Brasil se interrompesse bruscamente 
neste momento crucial de nomeação. Quem são os escritores e quais as 
obras com que a prosa de Rawet dialoga? Para quem ele abriu caminhos? 
Quais aspectos de sua pesquisa estética foram retomados adiante? 

A ausência de respostas imprime uma grande solidão ao posto de 
“pioneiro” do novo conto brasileiro. Pela via do elogio, Rawet é alçado à 
condição de desbravador de novas perspectivas literárias, rompendo a um 
tempo com a tradição coloquial do modernismo e inaugurando uma dicção 
mais intimista na sondagem do que Assis Brasil chamou de “angústia 
ancestral”. Esta posição singular que se oferece a Rawet, enquanto 

                                                 
5 Ver em especial Assis Brasil, “As viagens de Rawet”, prefácio ao Livro de Samuel Rawet, 
Viagens de Ahasverus... Rio de Janeiro: Olivé, 1970; “Samuel Rawet, um marco literário”, 
prefácio à 2ª edição de Contos do imigrante, Rio de Janeiro: Ediouro, 1972; “Samuel Rawet 
e o destino do homem”, Jornal de Letras, Rio de Janeiro, junho de 1974. 
6 Assis Brasil, “As viagens de Rawet”, p.9. 
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“visionário”, mantém o escritor distanciado tanto da tradição que o precede 
quanto do que porventura venha a sucedê-lo. É um lugar de suspensão, por 
assim dizer, desapegado do solo concreto em que se movem e se debatem 
as obras, no corpo a corpo da vida literária. Na leitura de Assis Brasil, 
Rawet rompe com o passado, perfaz um corte radical – “na época de sua 
estreia, 1956, o gênero nunca fora antes tão violentamente revolvido”7 – e 
na fenda aberta caminha como um pioneiro solitário, a quem não é dado 
conhecer seus companheiros de percurso. 

Nem a menção honrosa ao nome de João Guimarães Rosa parece 
alterar a solidão construída para a obra de Rawet, pois é pela categoria do 
“novo” que ambos figuram lado a lado no estudo de Assis Brasil, como 
duas estrelas solitárias, destinadas a irradiar um brilho singular e, até certo 
ponto, estéril, na medida mesma de sua originalidade irreproduzível.8 Mas é 
ainda o próprio Assis Brasil quem nos permite vislumbrar, apenas de 
relance, uma via de aproximação fértil entre as literaturas de Rosa e a de 
Rawet, para além da celebração da ruptura estética no ano de 1956, data da 
publicação de ambos, Contos de Imigrante e Grande Sertão: Veredas. 

Já quase ao final de seu prefácio ao livro de Rawet Viagens de 
Ahasverus, o crítico ensaia um brevíssimo movimento na direção 
comparativa, quando equipara as obras de Rawet e de Rosa, “no plano em 
que a informação cultural é o próprio instrumento criador e de afirmação 
moral”.9 Esboça-se nesta pequena frase uma possibilidade de leitura 
instigante, que entretanto não ganha desdobramento à altura do insight. O 
que Assis Brasil parece intuir é que a força das respectivas literaturas está 
na imbricação entre o mundo particular de cada artista e a linguagem que 
dele emerge e que o expressa. Se em Rosa são as tensões do mundo 
sertanejo que “falam” a cada linha, encorpadas no léxico, no ritmo e na 
prosódia do texto, em Rawet é o mundo judaico que traz a diferença e o 

                                                 
7 Assis Brasil, “As viagens de Rawet”, p.9. 
8 Em recente resenha para o jornal O Globo, Wilson Martins tece o seguinte comentário a 
propósito da obra de João Guimarães Rosa: “Sagarana, em 1946, ficou, seja como estrela 
solitária, recebido como um prodígio da natureza, seja como recessivo tardio do 
regionalismo de Valdomiro Silveira... sem contudo desencadear um nova ‘idade do conto’, 
assim com, dez anos depois, ‘Grande sertão: veredas’ também pouco desencadearia uma 
nova idade do romance. A originalidade de Guimarães Rosa condenou-o a ser um modelo ao 
mesmo tempo irrepetível e, por isso mesmo, estéril”. O Globo, 2/10/2004. 
9 Assis Brasil, “As viagens de Rawet”, p.12. 
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desconforto para o corpo da linguagem. São personagens com nomes em 
iídiche; referências a passagens bíblicas, a errância como tema e 
experimento estético na condução de enredos inquietos, sem pouso certo, 
movidos por uma escrita itinerante e aflita, que se contorce na modulação 
do drama da imigração e das dificuldades de pertencer. 

É curioso notar como a crítica posterior a Assis Brasil lidou com este 
diferencial judaico, delineando com muita ênfase na obra de Rawet um 
movimento progressivo dos textos do particular para o geral, na perspectiva 
de uma literatura que soube transcender a condição específica do judeu, em 
direção a uma reflexão mais abrangente e compreensiva acerca dos dramas 
da humanidade. Jacob Guinsburg, por exemplo, nota como a figura 
particular do judeu imigrante, tão presente no livro de estreia de Rawet, 
Contos do Imigrante, generaliza-se em livros posteriores na figura do 
homem marginalizado, anônimo, o “ser de fronteira”. Maria Lucia Verdi 
segue a mesma orientação quando afirma que Rawet não trata do exílio da 
raça, mas do exílio do homem. Lucas Santiago ratifica a ótica generalista 
nesta passagem: “Rawet transformou a figura errante do Judeu imigrante 
em um personagem de nossa vida cotidiana, emprestando-lhe a sua própria 
alma triste e solitária. Ele ensinou seus contemporâneos que o homem, 
independentemente da geografia ou da crença, é para todo o sempre a 
mesma essência.10 

A percepção de um movimento universalizante na literatura de Rawet 
é sem dúvida alguma procedente. O que me parece questionável é o valor 
positivo que se confere a esta trajetória, entendida como superação 
desejável de um mundo restrito em favor da comunhão com valores 
humanos mais abrangentes. O elogio da lente universalista oculta, a meu 
ver, uma cegueira da crítica acerca dos próprios métodos utilizados na 
confecção de uma identidade brasileira para Rawet, é fortalecida pelo 
apagamento do traço judaico. A ênfase recai sobre um horizonte 
compartilhado de afetos, onde os termos “judeu” e “brasileiro” deixam de 
interpelar-se mutuamente, em situação de conflito, e passam a conviver 

                                                 
10 Alguns estudos em que a perspectiva universalizante na obra de Rawet é ressaltada: Jacob 
Guinsburg, “Os imigrantes de Samuel Rawet”, Paratodos nº 30, 1957; Assis Brasil, “As 
Viagens de Rawet”,1970; Maria Lucia Verdi, “Obsessões temáticas: uma leitura de Samuel 
Rawet”, 1989; Lucas Santiago, “Samuel Rawet, o inventor da solidão”, Suplemento literário 
1016, 22 de março de 1986, p.10. 
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integrados na expressão de um sentido de deslocamento, contingente a 
todos os seres humanos. 

Se há um lado positivo na perspectiva universalizante é a recusa 
expressa de Rawet de se deixar aprisionar por uma “tipologia”: “Sou judeu, 
imigrante, vim menino para cá. Mas não sou uma figura arquetípica, 
genérica do judeu”11. Rawet se afasta da retórica naturalista, interessada em 
levantar a topografia social dos grupos étnicos. O elemento judaico 
interessa não pelo que tem de típico ou singular, mas pela intensificação de 
características que são comuns a todos os seres humanos, como o 
sentimento de inadequação e o questionamento incessante. Nelson Vieira lê 
nesta ampliação de foco “do judeu imigrante para o judeu errante, para 
solitário errante” uma transcendência da perspectiva nacionalista através 
dos movimentos de “fragmentação, marginalização e alienação”.12 Ainda 
que reconheça a produtividade da interpretação de Vieira, minha leitura 
indica outro caminho – a de que a literatura de Rawet jamais transcende o 
ponto de vista nacionalista e está dolorosamente empenhada na conquista 
da qualificação de “brasileira”. Se consideramos o discurso universalizante 
de Rawet apenas pelo potencial combativo contra toda sorte de guetos 
(judaico ou brasileiro), arriscamos endossar um pleito de alteridade radical 
que intensifica ainda mais a mitologia do escritor solitário e faz muito 
pouco pela compreensão da dinâmica complexa agindo na ficção de Rawet. 
É o mesmo Nelson Vieira quem sugere uma direção mais fecunda para a 
compreensão do impulso universalizante em Rawet, em sutil e significativa 
mudança na condução de seu argumento, ao afirmar que “temas 
explicitamente judaicos encenam o drama da diferença que atua em toda 
parte”.13 Aqui Vieira não trata mais da transcendência ou superação do 
particular no geral, mas da reiteração do problema da diferença, disperso 
em variados contextos. 

Desdobrando o insight de Vieira, inclino-me a ler o impulso 
generalizante em Rawet menos como um passo adiante e mais como 
manifestação de uma dificuldade renitente com os impasses de uma 
identidade hifenizada de judeu-brasileiro. Em outras palavras, o movimento 
universalizante na literatura de Rawet seria muito mais uma estratégia de 

                                                 
11 Entrevista de Samuel Rawet a Ronaldo Conde, “A necessidade de escrever”, 1959. 
12 Nelson Vieira, “Samuel Rawet: From Shtet1 to Subúrbio”, p.65. 
13 Ibid., p.73. 
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recalque e deslocamento, para o plano genérico, das fraturas e 
descontinuidades de uma identidade hifenizada, do que a expressão bem-
acabada da condição estrangeira de todos nós. 

Se de fato o percurso que vai do judeu imigrante ao homem 
deslocado significasse a superação salutar do traço cultural particular, o 
elemento judaico não ressurgiria com tamanha virulência em momento 
tardio da obra de Rawet, sob a forma de antijudaismo e auto-ódio. No 
comentado artigo “Kafka e a mineralidade judaica ou a tonga da mironga 
do kabuletê”, Rawet desmonta o que na sua perspectiva configura uma 
excessiva e descabida valoração do elemento judaico na obra de Kafka. 
Neste artigo, Rawet usa Kafka como pretexto para vociferar impropérios 
contra a comunidade judaico-brasileira, a qual caracteriza como inculta, 
medíocre e materialista e da qual busca se desvencilhar por meio da 
linguagem vulgar, identificada à fala livre do carioca. Entre os estereótipos 
do judeu comerciante com “suas transas marginais” e do carioca espontâneo 
e verdadeiro, Rawet não hesita: 

Judeu significa para mim o que há de mais baixo, mais sórdido, mais 
criminoso, no comportamento deste animal de quatro patas que anda 
na vertical. Não vou pedir desculpas pela linguagem vulgar. O meu 
vocabulário é o do carioca, e com pilantras é impossível, e 
inadequado, literária e estilisticamente, o emprego de vocabulário 
mais refinado. Quero pedir a essa meia dúzia de oito ou nove, ou 
quatro ou cinco, de judeus ou parceiros de judeus em suas transas 
marginais, que vivem me aporrinhando por aí, que desinfetem!14 

O escritor já estava muito doente quando publicou este artigo, 
tomado por sentimentos de perseguição e paranoia. Amigos contam que 
Rawet passava dias seguidos enclausurado em seu apartamento em 
Sobradinho, culpando judeus imaginários pelas constantes batidas no teto 
e na parede que lhe impediam de ler e escrever. Rawet só saía de casa 
para comprar água mineral, alegando que os judeus haviam contaminado a 
sua água encanada. A violência patológica com que investe contra os 
judeus deixa à mostra um sentimento exacerbado, de quem viveu a vida 
de escritor sob o signo da dilaceração. Dá-se um testemunho em carne 
viva da experiência de escrever em português no Brasil, portando uma 

                                                 
14 Samuel Rawet, “Kafka e a mineralidade judaica ou a tonga da mironga do kabuletê”, 
Escrita nº 24, setembro de 1978, p.58. 
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tradição cultural singular, sem o apoio de um pensamento crítico que 
articulasse as diferenças na perspectiva do diálogo. 

O presente ensaio buscou rastrear na fortuna crítica de Rawet 
algumas estratégias de escape deste diálogo necessário entre o 
“brasileiro” e o “judaico”. Em primeira instância, sublinhou-se a 
construção de um lugar solitário para a literatura rawetiana, seja através 
das ressalvas sobre o hermetismo da obra, seja pelo elogio ao seu 
ineditismo, que a isola igualmente do horizonte comparativo com outras 
obras brasileiras. A solidão de Rawet no panorama literário brasileiro se 
acirra ainda pela confecção de uma genealogia estrangeira para a sua 
prosa, identificada à expressão de escritores como Kafka, Beckett ou 
Artaud. Em segunda instância, ressaltou-se o apagamento do traço 
diferencial judaico pela linguagem da universalização, que minimiza os 
choques interculturais em favor de uma representação genérica da 
condição deslocada de todo ser humano. Por diferentes caminhos, a 
crítica colaborou para o insulamento da obra de Rawet, preservando-a e 
preservando-se, a um só tempo, da tarefa de repensar a literatura 
brasileira como problema e não mais como lugar de consenso. 
Empreender esta tarefa significa ainda redimensionar o lugar do leitor de 
Rawet, acostumado a usar a solidão como protocolo de leitura e dela 
tirar partido. Explico melhor: em torno de uma literatura considerada tão 
“singular” e “difícil”, agrupam-se apenas uns poucos leitores iniciados, 
espécie de confraria rawetiana que não comporta multidões e encontra 
certo prazer na preservação de seus “achados” literários, como um 
segredo guardado a sete chaves. 

Por isto a tarefa ainda não empreendida de ler os contos e ensaios 
de Samuel Rawet em perspectiva comparada, queimando as mãos com a 
faísca crítica produzida pelo atrito com diferentes obras, é 
absolutamente necessária em várias frentes: no âmbito da literatura 
rawetiana, o trabalho comparativo possibilitaria uma compreensão da 
obra em perspectiva dialógica, rompendo a solidão que a encastela em 
situação de culto; no âmbito da crítica, abrir-se-ia a oportunidade de 
reelaboração de arcabouços conceituais, de forma a não potencializar o 
traço “estrangeiro” da escrita de Rawet, como emblema de uma 
incomunicabilidade aurática, mas incorporá-lo no embate por um 
conceito mais poroso de brasilidade e, no âmbito da recepção, gerar um 
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público leitor muito mais vasto para a obra, desobrigado do culto à 
singularidade e lançado na arena aberta da livre-associação. 
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Samuel Rawet: paradoxos da escrita  

Stefania Chiarelli 

Pareço uma daquelas árvores que se 
transplantam, que têm má saúde no país novo, 
mas que morrem se voltam à terra natal. 
Miguel Torga 

Cinquenta anos se passaram desde a primeira edição de Contos do 
Imigrante, obra de estreia de Samuel Rawet. O autor, então com 27 anos, 
partiu de sua experiência pessoal para delinear com contundência a situação 
de desenraizamento e de solidão do imigrante no Brasil. Pensar hoje a 
escrita deste escritor judeu-polonês, emigrado ainda criança para o país, 
demanda um modo especial de se olhar para a própria tradição literária 
brasileira, que inúmeras vezes se encarregou de pouco valorizar a singular 
obra rawetiana. Em termos de literatura brasileira, Rawet pode ser 
considerado dissidente, tendo permanecido esquecido por décadas. Nesse 
período, pouco espaço lhe foi destinado nos estudos acadêmicos, e o mesmo 
se deu na mídia, que se limitou a dedicar artigos cuja ênfase se situava mais 
nos aspectos curiosos da vida – e da morte – do autor e menos em sua 
produção literária. 

O próprio escritor reconhecia ter tido enorme dificuldade em se situar 
como temática na literatura brasileira, em se engajar nessa outra 
comunidade cultural e discursiva. Desse lugar marginal que Rawet ocupa 
durante muito tempo em relação à literatura brasileira pode se perceber um 
movimento de redescoberta de sua obra a partir dos anos 90, em que 
começa a ser relido, comentado e até mesmo cultuado anonimamente por 
aqueles que tiveram contato com seus livros. Trabalhos acadêmicos passam 
a discutir a prosa rawetiana, comunicações em congressos de literatura 
proliferam, enquanto artigos de jornal e resenhas buscam reapresentá-lo ao 
público leitor. De um lugar marcado pela marginalidade e pela dissidência, 
Rawet passa lentamente a receber mais e mais atenção, sendo praticamente 
alçado hoje ao lugar de autor cult. Movimento que não deixa de ser irônico, 
mas compreensível dentro de um contexto da celebrização da figura do 
escritor na sociedade contemporânea. 




