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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. 
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O lento ressurgimento do interesse pelo nome do autor também pode 
ser associado ao momento de maior receptividade ao tema da alteridade, 
uma vez que Rawet soube explorar de modo singular a experiência do 
judaísmo e da imigração. No Brasil, nunca foi tão vasta a produção de 
biografias e relatos de imigrantes empenhados em relatar suas trajetórias, 
entretanto a escrita de Rawet se oferece como contraponto à febre editorial 
de cunho autobiográfico: a diferença reside no tratamento dado pelo autor 
ao tema. Na década de 60 sua literatura foi recebida de outro modo – 
causou espanto o caráter de estranhamento, de ruptura, de inovação. Meio 
século passou desde a publicação de Contos do Imigrante, e permanece um 
tanto árdua sua leitura, pelo grau de sofisticação no uso da linguagem, 
entretanto o tema da diferença encontra alta receptividade. Em outras 
palavras, se a forma ainda requer ampla dedicação do leitor, o tema passou 
ao centro do debate contemporâneo. 

Samuel Urys Rawet nasceu em 1929, em uma pequena aldeia 
chamada Klimontow, na Polônia. O escritor era de origem asquenaze, ramo 
da população judaica do Leste Europeu falante do iídiche. Veio para o 
Brasil aos sete anos de idade com a família, e chegou ao Rio de Janeiro em 
1936. Nessa cidade viveu a maior parte do tempo nos subúrbios cariocas, 
em bairros da Leopoldina, Olaria e Ramos. Formado pela Escola Nacional 
de Engenharia, decidiu em 1957 mudar-se para Brasília. Na futura capital, 
trabalhou como engenheiro de Cálculo de Concreto Armado da equipe 
formada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o engenheiro Joaquim Cardozo e o 
urbanista Lúcio Costa, fazendo os cálculos para as construções da cidade. 
Paralelamente ao trabalho de engenheiro, continuou a se dedicar à 
literatura, isolado e recluso em sua atividade intelectual. Rawet morreu de 
aneurisma cerebral em 1984 aos 55 anos, na cidade de Sobradinho (DF), 
com indícios de problemas mentais. 

A dedicação a duas atividades tão distantes entre si marcou a carreira 
do autor. Para Rawet, a subsistência advinha de sua “metade-engenheiro”, 
enquanto a “metade-escritor” recusava terminantemente o vínculo com a 
erudição excessiva. A divisão constante na vida do autor entre as funções de 
engenheiro calculista e escritor nas horas vagas pode ser entrevista na 
seguinte declaração: 

Escreve-se como se pode, e quando se pode. Em pé, deitado, de 
cócoras, ‘à noite, na hora do almoço, na rua, no mictório. E recebe-se 
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o que se pode receber, ou o que pagam, quando querem pagar. Não 
há divisão propriamente, há conflito.1 

Rosana Bines destaca o fato de que o autor buscava incessantemente 
desvincular sua imagem daquela marcada por uma herança livresca, 
associada à dicção culta da língua. Atribui tal característica à relação 
tumultuada do autor com seu passado cultural e à expectativa do contexto 
literário nacional em relação ao “descomplicado” como sinônimo de 
brasileiro.2 O empenho do escritor em recusar a marca de intelectual letrado 
é mais um dos conflitos que caracterizaram a trajetória de Rawet, o que 
reitera sua conflituada relação com o legado judaico, uma vez que não 
desejava se ver vinculado ao rótulo de “povo do livro”. Dessa forma, um 
paradoxo se instala: o status de intelectual erudito vincula Rawet à tradição 
que rejeita, mas é por meio de seus escritos que o autor problematiza toda 
essa carga explosiva de ambivalências e impossibilidades. 

Apesar do rompimento com a comunidade,3 Rawet nunca deixou de 
admirar intelectuais e escritores judeus. O escritor se identificava no plano 
teórico com dissidentes do judaísmo, sempre se alinhando àqueles que 
questionavam a tradição. Registre-se sua profunda admiração pelos 
filósofos judeus Baruch von Spinoza (1632-1677), de Tratado da Reforma 
do Entendimento, (ameaçado de excomunhão pela comunidade judaica), e 
Martin Buber (1878-1965), autor de “Eu e tu”. Essa nítida separação que 
estabelecia entre os judeus “concretos” e aqueles a quem respeitava pode 
ser entrevista na seguinte declaração: “Creio que foi através de Buber que 
aprendi os primeiros elementos positivos do judaísmo. A experiência 
concreta só me havia mostrado os elementos negativos”.4 

Sensível às questões identitárias da comunidade judaica, Rawet nem 
sempre foi compreendido por parte dela no Brasil. Tal questão ratifica o 

                                                 
1 GOMES, Danilo. “Na toca de Samuel Rawet, o solitário caminhante do mundo”. In: 
Escritores brasileiros ao vivo. Belo Horizonte: Comunicação, 1979, p.163-164. 
2 BINES, Rosana K. “A prosa desbocada do ilustre escritor estrangeiro”. In: GRIN, M., 
VIEIRA, N. (Orgs.). Experiência cultural judaica no Brasil. Rio de Janeiro: Topbooks, 
2004, p.201. 
3 Em seus últimos escritos, o autor rompera publicamente com o judaísmo no violento artigo 
“Kafka e a mineralidade judaica ou a tonga da mironga do Kabuletê”, publicado na revista 
Escrita de 1978. 
4 RAWET, Samuel. Angústia e conhecimento: ética e valor. São Pauto: Vertente, 1978, p.7. 
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caráter incômodo quando se trata de situar sua obra. Se o autor admirava ou 
não membros da comunidade judaica, o fato é que terminou por reiterar 
sempre que pôde um questionamento visceral a respeito da tradição 
engessada que não lhe parecia transmitir mais nenhum sentido. Conforme 
assinala com propriedade Flávio Moreira da Costa,5 há dois tipos de 
escritores de origem judaica: os que respeitam a tradição cultural de seu 
povo e fazem disso o caldo principal de sua criação – caso de Isaac Singer e 
de Moacyr Scliar – e aqueles que lutam contra ela, como Philip Roth e o 
próprio Rawet. Esse impasse sempre existiu em sua obra de forma 
inquestionável. 

Vivenciando de distintas formas o fato de fazer parte de uma tradição 
dilacerada, marcado pelo conflito de pertencer e não pertencer ao mesmo 
tempo a um conjunto de valores que muitas vezes refutava, Rawet 
problematiza de forma contundente esses dilemas em sua escrita: “Olha, o 
que sempre me preocupou foram figuras em conflito. Acho que a temática 
principal dos meus livros poderia ser essa”, afirmou o autor em entrevista a 
Ronaldo Conde, em 1971.6 

Figuras em meio a situações de impasse marcam a obra rawetiana. 
“Contos do Imigrante” se compõe de dez narrativas em que o escritor 
realiza espécie de painel evidenciando condições em que imigrantes judeus 
experimentam a sensação de estarem à margem, sem referências diante de 
uma realidade que desconhecem. Os cinco primeiros contos tematizam 
diretamente a figura do imigrante judeu, enquanto os demais ampliam a 
atmosfera de inadequação a outros tipos de personagens marginalizados. 
Por meio de seus personagens imigrantes, Rawet problematiza a perda da 
experiência e o esfacelamento da tradição, em narrativas que tematizam o 
esquecimento. 

É o estado de insulamento o tema de “Réquiem para um solitário”, 
conto que encena a situação de impasse irremediável em que se encontra o 
imigrante que venceu, que fez a América. A fartura na geladeira, a 

                                                 
5 COSTA, Flávio M. Orelha. In: RAWET, Samuel. Contos e novelas reunidos. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. 
6 CONDE, Ronaldo. “A necessidade de escrever contos”. Correio da Manhã/Anexo, dez. 
1971, apud VIEIRA, Nélson. “Samuel Rawet: ethnic difference from shtetl to subúrbio”. 
Jewish voices in Brazilian literatura: a prophetic discourse of alterity. Gainesville: 
University Press of Florida, 1995, p.64. 
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tranquilidade das crianças dormindo no quarto, a presença da mulher 
companheira, são todos indícios da estabilidade adquirida por anos de árduo 
sacrifício. “A inércia que não é do cansaço, mas da fartura, da vitória, da 
segurança em bloco.” (p.54) É tudo aquilo que representa a “Ordem” em 
sua marcha lenta e aparentemente definitiva. 

Todas as conquistas já foram feitas. Em perspectiva complementar ao 
conto “O profeta”, em que o protagonista se vê excluído do seio da família 
e da comunidade judaica após a emigração, aqui o protagonista representa a 
parcela da comunidade que foi bem sucedida e integrou-se à sociedade 
brasileira. Mas resta a culpa. E cabe ao filho contestar a postura ética do pai 
em relação à história familiar e judaica. Configurando- se como um 
estranho que pela primeira vez desvela sua verdadeira face, o filho faz vir à 
tona sentimentos incômodos: cobra um posicionamento frente ao passado 
que o pai insiste em negar, apontando para o triunfo da figura paterna como 
o “acanalhamento dos sentidos”, expressão cara a Rawet. 

Problemas familiares decorrentes do conflito entre gerações são 
tematizados de forma violenta no conto. Boris Fausto destaca esse tópico 
como ponto fundamental na história dos imigrantes: 

(...) destaquemos o conflito geracional, decorrente entre outros 
fatores da educação, trazendo como consequência a apreensão de 
dimensões diferentes da vida, o aprendizado da norma culta da língua 
do país, os contatos com gente de outras etnias, os quais conduzem a 
amizades e ligações afetivas não controláveis.7 

O imigrante da primeira geração, na narrativa, é a figura paterna, 
empenhada em acumular bens a partir do trabalho. Esse indivíduo, de 
acordo com Berta Waldman, seria o judeu que busca a redenção no 
esquecimento do passado coletivo, por meio da via do enriquecimento: 
“aburguesam-se, participam da engrenagem maior do capitalismo, sem 
entretanto conseguir esquecer totalmente de suas raízes. Estariam, desta 
forma, na condição de exilados de si mesmos”,8 conforme expressão 
utilizada pela autora ao se referir a certos personagens judeus na obra de 
                                                 
7 FAUSTO, Bóris. “Imigração: cortes e continuidades”. In: SCHWARCZ, Lília M. (Org.) 
História da vida privada no Brasil, vol 4, São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p.19. 
8 WALDMAN, Berta. Entre passos e rastros: presença judaica na literatura brasileira 
contemporânea. São Pauto: Perspectiva/FAPESP/Associação Universitária Judaica, 2003, 
p.129. 
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Moacyr Scliar. O exílio em relação a si mesmo equivaleria ao pouco ou 
nenhum contato do indivíduo com sua história pessoal, o que resultaria em 
um processo de absoluta desconexão com a tradição e com o legado da 
cultura judaica, caso também do personagem Zacarias, de Abama (1964). É 
possível inclusive perceber uma identificação entre o protagonista deste 
conto e o personagem central de Abama: ambos passam por processo 
doloroso ao entrar em contato com aspectos da tradição que insistem em 
negar. A carta e o embate com o filho propiciam esse encontro adiado no 
conto, enquanto na novela o fato se dá no momento que Zacarias está frente 
a frente com seu “demônio pessoal”. Registre-se, entretanto, que Zacarias 
pertence à galeria dos personagens marginalizados da prosa rawetiana. 

Valores como o dinheiro, poder e estabilidade financeira eram 
repudiados com veemência pelo autor em sua vida pessoal. É com relação à 
parcela de membros da comunidade judaica excessivamente identificada 
com tais princípios que Rawet parecia nutrir cada vez mais rancor, uma vez 
que são esses tipos os que recebem maior cota de crítica e escárnio nas 
páginas de sua ficção. Seus contos encenam a dificuldade do imigrante de 
se situar na nova vida, frente ao dilema moral que o autor coloca. Mais uma 
vez se pode perceber a situação paradoxal de Rawet em relação à 
comunidade judaica e ao próprio judaísmo. Em que medida é possível 
romper com uma tradição cultural? Até que ponto essa mesma tradição 
informa os textos que insistem em negá-la? A marca de escritor judeu, 
nesse caso, seria um facilitador para a recepção do autor ou uma espécie de 
maldição? 

A leitura de “Judith” esclarece de certa forma o posicionamento 
ambíguo de Rawet em relação ao vínculo com a tradição judaica: trata-se da 
única narrativa de Contos do Imigrante em que se acena com a 
possibilidade de um desenlace menos amargo. Rejeitada por toda a família 
por ter se casado com um goy, Judith está recém-viúva, sem posses e com 
um filho de dois meses. Na mitologia judaica, Judite era uma jovem viúva 
que decide dirigir-se ao acampamento do general inimigo, Holofernes, e 
consegue – sem ser desonrada – seduzi-lo e decapitá-lo. Essa narrativa, 
originalmente em hebraico, faz parte dos Deuterocanônicos, livros 
considerados apócrifos pelos judeus e pela Igreja protestante. São inúmeras 
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as obras literárias que retomam a história da viúva, que representa a judia 
que se sacrifica para salvar seu povo9. 

No conto rawetiano, Judith resolve recorrer à única pessoa capaz de 
acolhê-la, mas é recebida friamente pela irmã, que não demonstra a mínima 
afeição ao revê-la: “Talvez procurassem ambas um fio que as reatasse, mas 
era inexistente esse”. Comportando-se como duas estranhas, têm em 
comum apenas um passado remoto. A irmã desfruta de todo conforto 
material e o encontro é absolutamente frustrante. 

A despeito da amargura que sente pelo ostracismo que lhe foi 
imposto, Judith decide, ao final do conto, levar seu filho para realizar a 
circuncisão: 

quando se resolvera unir com outro que não de sua raça tinha a 
perfeita consciência do ato, que não representava uma total renúncia 
à sua origem (havia arraigado em si um peso que um simples gesto 
ou atitude não desloca), nem ele a obrigava ou exigia a fazer tal 
coisa. (p.41) 

A recusa da renúncia à origem pode ser lida à luz de uma maneira 
pessoal da personagem se relacionar com a tradição, encarando-a como uma 
memória crítica e não fossilizada. Judith não abdica de se inserir no 
conjunto de valores judaicos, mas revela uma opção clara de quebrar 
paradigmas de comportamento pré-estabelecidos. Após a rejeição da irmã – 
que simboliza a própria comunidade judaica – Judith encerra o conto 
desfrutando de uma modesta alegria e sente a vida pulsar em seu próprio 
corpo: “o seio pronto em oferecimento onde ele mergulharia para mamar.” 
(p.41) Uma nova vida a aguarda, não só a do filho, mas também a 
perspectiva de reavaliar padrões de conduta não aceitos pela sociedade. 
Judith é a única personagem feminina de Contos do Imigrante que se 
mostra apta a reivindicar para si uma história diferente daquela que lhe foi 
destinada pelos homens. 

A figura feminina de “Réquiem para um solitário” limita-se a 
aceitar passivamente as escolhas do marido. No conto, vão surgindo 
fragmentos de memória que remetem ao seu passado – a viagem de navio, 
o país novo, o trabalho, a língua estranha – ao que se mesclam situações 
                                                 
9 ENDERLÉ, Marcelle. “Judite”. In: BRUNEL, Pierre. Dicionário de mitos literários. Rio de 
Janeiro: José Olympio, 1997, pp 539-544. 
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do presente, como as várias interrupções da mulher. Esta, numa atitude 
servil, aparece como o símbolo máximo da segurança e da quietude do lar, 
quase implorando a reafirmação da certeza das coisas, em contraponto ao 
turbilhão de reflexões que assomam ao pensamento do homem. “Como 
comunicar-lhe a sensação de esboroamento? Como dar-lhe a ideia de 
insegurança que o dominara, substituindo a solidez arrogante?”(p.59) De 
novo, a ordem é perturbada pela lembrança de uma carta, recebida anos 
antes, que faz ressurgir o remorso pela rememoração das imagens 
daqueles que ficaram e sofreram as atrocidades do nazismo: “E nos 
bosques dos arredores há valados e valados de corações roídos pelas 
balas, e há galhos de castanheiros que resistem ao balanço de olhos 
esbugalhados.”(p.55). 

“Como não endoidecer?”, indaga-se a personagem. A resposta parece 
vir da necessidade reiterada dessa “Ordem” que a tudo disciplina, para que 
nada fuja do controle. Principalmente os sentimentos de culpa por ter 
sobrevivido – e ainda por cima, enriquecido. Por duas vezes essa segurança 
aparente é ameaçada, no questionamento do filho – o presente da narrativa 
– e na lembrança da carta, recebida há alguns anos, momentos em que 
irrompe a lembrança de uma outra realidade. 

“Tentava agarrar, com os olhos cegados pela pressão, os pedaços de 
ordem que desmoronava, mas compreendeu o inevitável. Inerte, corpo 
morto, prostração. Dormia.”(p.61) Na conclusão do conto, a ordem é 
expressa em letra minúscula, indicando a falêcia da possibilidade de negar o 
confronto com a dolorosa história pessoal da personagem – que remete à 
inserção na História coletiva – e confirmando o desmantelamento quase 
físico, mas sobretudo moral de que padece. 

Poucas vezes vira o amanhecer, e a ele nunca havia dado 
importância: “Agora aterrava e aliviava, alternadamente, como um êmbolo 
de pistão. Horizonte irisado. Gradação imperceptível até o vermelho 
infernal.”(p.61) 0 alvorecer, metáfora da incerteza e da angústia, surpreende 
o homem em suas reflexões. Ele se oferece como cenário para o réquiem a 
que se refere o título, alusivo à canção fúnebre, o que confirma a morte em 
vida da personagem. A sensação é de esfacelamento, de algo que se parte 
inexoravelmente. É inútil a tentativa de seguir adiando o enfrentamento do 
dilema: aquele que parte e sobrevive ao drama também carrega em si as 
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memórias de quem ficou e pereceu. O padecimento moral e a culpa podem 
ser negados, mas sua irrupção é violenta e dolorida. 

É possível reconhecer neste conto a predominância do tema da culpa 
por ter sobrevivido. Survivor guilt é um termo cunhado por William 
Niederland, pioneiro no estudo das atitudes mentais dos que escaparam da 
morte em campos de concentração.10 

“À vergonha que acomete o sobrevivente, por não ter morrido com 
seus companheiros, se acrescenta a vergonha de ter que falar, de só poder 
falar de maneira profundamente inconveniente”, afirma Jeanne Marie 
Gagnebin.11 A autora chama a atenção para a especificidade do genocídio 
judeu: a memória viva e paradigmática, ressaltando que a preservação 
sagrada talvez se deva a características histórico-culturais do judaísmo, tais 
como o apego à memória, à tradição como transmissão e à escrita. 

Eu acreditava que, tendo sobrevivido por acaso, era minha obrigação 
dar significado à minha sobrevivência, justificar cada momento de 
minha vida. Sabia que era preciso contar a história. Não transmitir 
uma experiência é traí-la; é isso que a tradição judaica nos ensina.12 

Palavras do judeu romeno Elie Wiesel, no artigo em que relata seu 
penoso esforço em relembrar: “Para o sobrevivente, porém, escrever não é 
uma profissão, e sim uma atividade, um dever”. 

Primo Levi, autor judeu-italiano, em sua tocante obra É isto um 
homem? também expressa a culpa que sentem os sobreviventes: a de não ter 
resistido heroicamente, e ter se deixado humilhar. Ou de não ter feito o 
suficiente pelos outros, mais desfavorecidos. Ou de ter conseguido obter 
mais que os outros, enfim, o fato de saber que quem sobreviveu, o fez à 
custa da morte de muitos. Levi posiciona-se de forma a defender a 
necessidade premente de testemunhar, no sentido de evitar que sejam 

                                                 
10 IGEL, Regina. Imigrantes judeus/escritores brasileiros: o componente judaico na 
literatura brasileira. São Paulo: Perspectiva: Associação Universitária de Cultura Judaica: 
Banco Safra, 1997, p.230. 
11 GAGNEBIN, Jeanne-Marie. “Palavras para Hurbinek”. In: NESTROVSKI, Arthur, 
SELIGMANN-SILVA, Márcio, (org.) Catástrofe e representação. São Paulo: Escuta, 2000, 
p.107. 
12 WIESEL, Elle. “Por que eu escrevo?” In: VIEIRA, Nélson. (org) Construindo a imagem 
do judeu. Trad. Alexandre Lissovsky e Elisabeth Lissovsky. Rio de Janeiro: Imago, 1994, 
p.23. 
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esquecidas as atrocidades do nazismo e a redução do homem ao estado de 
coisa. Para o autor, é um imperativo de ordem ética a necessidade de 
articular um discurso que recupere essa passagem da vida dos 
sobreviventes, por mais doloroso que seja o ato de narrar o que Ricardo 
Piglia chama de “ponto cego da experiência”, quando se refere ao indizível, 
ao que não se pode nomear.13 

Esse suposto dever é rechaçado pela personagem do conto, que 
insiste em apagar o passado, ou ainda, trair essa experiência, pactuando, 
de certa forma, com a infâmia. É preciso esquecer para seguir vivendo, 
parece atestar. Ainda que não seja um sobrevivente dos campos de 
concentração, esse imigrante pôde escapar à sina de seus pares justamente 
pelo fato de haver emigrado, buscando novas chances em terra estranha. 

Entretanto, o passado irrompe sob a forma da carta, narrativa que 
traz consigo inúmeras lembranças desagradáveis, bem com a postura 
questionadora do filho. A torrente de palavras contidas na missiva (“relato 
impiedoso de um mundo que se foi”, que traz “com ela uma onda de 
remorsos e imagens”) e a fala do filho são elementos opostos ao total 
silêncio do pai sobre sua dor. Inútil retardar o confronto com a tradição 
em que se inscreve. O resultado é uma prostração violenta e o 
desmoronamento de certezas antes inabaláveis, quase a morte 
efetivamente. 

Os personagens de Contos do Imigrante compõem distintas 
maneiras de se relacionar com o legado cultural de que fazem parte. 
Questionar, aceitar, esquecer, profanar, constituem posturas possíveis 
diante dessa herança cultural. Por meio de figuras sofridas e conflituadas, 
Rawet problematiza os impasses de identidades marcadas pela constante 
redefinição de valores e territórios, demonstrando a importância de seus 
escritos e, mais do que nunca, a necessidade de refletir sobre eles. 

 
Stefania Chiarelli 

Pontifícia Universidade Católica – Rio 
 

                                                 
13 PIGLIA, Ricardo. Tres propuestas para el proximo milenio (y cinco dificultades). Buenos 
Aires/Mexico: Fondo de Cultura Económica, 2001, p.33. 
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Decompondo o centauro e a sereia: mobilidade, imobilidade 
e construções identitárias na primeira fase da obra 
Scliariana, de 1972 a 1980 

Leopoldo O. C. de Oliveira 

É lugar-comum na critica sobre a ficção scliariana a constatação de 
que suas personagens são identitária e culturalmente híbridas, sendo os 
casos mais citados como emblemáticos as figuras do centauro Guedali (O 
Centauro no Jardim, 1980) e a estátua de uma sereia que pertence a Ester, 
de (O Ciclo das Águas, 1976). Vejamos algumas asserções sobre o tema: 

Com efeito, se o centauro representava tanto a assimilação da cultura 
local pelos descendentes dos primeiros imigrantes, como, 
paradoxalmente, a permanência da condição ambígua do judeu em 
Guedali, a amputação deste estado ambivalente aponta a resolução da 
contradição. Ao mesmo tempo, porém, sintetiza a morte das culturas 
originais que viviam no dúplice herói – seu “gauchismo” e seu 
“judaísmo”, que, por mais antagônicos que sejam, convergem num 
aspecto: a situação mútua de exílio e descentramento social. 
(Zilberman, 1998, p.341; citado em Lia, 2003/2004, p.106) 

Entendo o termo hibridismo, aplicando o termo à escrita de Moacyr 
Scliar, como a simultaneidade de identidades em um mesmo sujeito ou 
grupo, as quais podem carregar muitos ou poucos traços em comum, mas 
que possuem peculiaridades que tornam sua coexistência conflituosa e/ou 
paradoxal, ao menos enquanto não houver uma “negociação” entre ambas e 
uma resolução para seus impasses, deixando os sujeitos que as portam em 
posição de desajuste para consigo mesmos e/ou perante determinado grupo. 

A bem da verdade, ao menos até O Centauro no Jardim, mais do que 
hibridismo, existe uma bipolaridade nas personagens centrais das obras 
escritas entre 1972 e 1980. Entendo por bipolaridade a situação identitária 
em que se está posto entre duas opções de identificação mutuamente 
excludentes, as quais exigem do sujeito uma escolha, nem sempre nítida e 
clara. 

Assim, como ressalta Waldman (2003, p.129), entre as tradições 
judaicas da Europa Oriental e as pressões homogeneizantes da sociedade 
brasileira, personagens como Joel, Mayer Guinzburg e Guedali preferem 
“pôr suas origens entre parênteses” para galgar posições mais destacadas na 




