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BASTIDORES

Editorial

Colcha de
retalhos
Alô, alô, Therezinhaaaaa! Estamos de
volta, depois de anos! E que anos! Os Estados Unidos re-hasteando a stars and
stripes em Havana. José Dirceu, nosso
Lênine, na cadeia. A Europa invadida pelos bárbaros — com ou sem melanina.
O Guia Genial dos Povos apavorado com o risco de fazer companhia a José Dirceu. O Renato
Duque perguntando “Mas que país é este?”.
O Pedro Barusco devolvendo quase 100 milhões de dólares à Petrobrás. O juiz Sérgio
Moro ditando a lei. A Suíça divulgando os
números das contas secretas. O profº Voltaire
Schilling tendo um arƟgo vetado por elogiar
demais um pobre-diabo que escreveu um
livro sobre o PT, que hoje, depois de tudo,
parece um Manual do Escoteiro, como disse
minha vizinha.
Sim, por Deus, que país é este?! Pensem nisso! — como dizia o saudoso Sérgio Jockymann.
Enquanto isso, leiam “O PT, PuƟn e a musa”, de
J. H. Dacanal. Está imperdível. Aliás, este
autor anda um chato, cantarolando conƟnuamente, não sei por que, aquele clássico do
cancioneiro brega:
E quando vier o frio
Em teu corpo inteiro,
Lembrarás da colcha,
E também de mim!
Perdão, leitores!

J. CorƟna - Guizzo
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Tempo 21 revela quem é a pessoa que está por trás
da celebridade entrevistada. Vale conferir
A saúde, ao lado da educação, é área chave para alcançar o desenvolvimento social.
Tempo 21, conhecido por seus fortes posicionamentos políƟcos, permeados pela educação e cultura,
resolveu avançar, envolvendo a área da saúde e dos profissionais.
No espaço de estreia teremos a Dra. Lidia Sabbadini, uma mulher à frente do seu tempo. É cirurgiã-denƟsta,
especialista em Ortopedia Funcional dos Maxilares e em Física QuânƟca na Saúde. Fez incursões em várias
áreas do conhecimento humano. Aos 61 anos conƟnua estudando, atendendo em consultório, ministrando
cursos, consultorias, escrevendo livros, arƟgos. É uma das poucas profissionais que atua dentro da ciência
e espiritualidade. Com uma agenda lotada, encontra tempo para coordenar no Brasil, o Projeto Mahatma
Meditação Paz nas Escolas, com aproximadamente 41.000 crianças e ministrar cursos de meditação.
Com você, “basƟdores”, saiba mais da pessoa que esta por trás dessas linhas.
Boa leitura!

Tempo 21 – Dra. Lidia como é trabalhar em saúde,
quando há tanta gente doente?
Inquietante, solitário, exigente e, talvez, arrogante. E
digo arrogante no senƟdo de que, vezes, nos 'empoderamos' ao tratar e curar. Porém, quando temos a
chance de expandir olhares para além da educação
formal, nos abrindo para múlƟplos, significaƟvos e
disponíveis conhecimentos, podemos somar: quebrando paradigmas, derrubando crenças e verdades
postas, principalmente, sobre quem cura quem.
É certo que na relação profissional-paciente há
aprendizados para ambos os lados e esta práƟca
será maior tanto quanto o profissional trabalhar seu
entendimento sobre o adoecimento, o adoecer-se e
o curar-se (e isto em qualquer área da saúde).
Se as estaơsƟcas nos mostram tantos e tantos
doentes, precisamos nos perguntar onde nós,
sociedade e profissionais, estamos errando. Há
tanto conhecimento disponível, técnicas, sofisƟcação tecnológica e cada vez mais doentes... Muito
inquietante!
Sinto esta ebulição e ela é uma exigência constante para buscar respostas diferentes. Esta pergunta
me empurra para a solidão do estudo por horas e
horas pesquisando. Claro que busco, também, me
melhorar como ser, em minhas várias “personas”.
A dedicação é grande mas honrosa porque compreendo que quando uma pessoa me elege como
profissional, ela está é confiando totalmente em
mim, nos meus julgamentos e ajuda. Sei disto porque
são muitos anos percebendo que muitas vezes a dor
é mais na alma do que nos dentes.

T21 – Amor é? Agora pode ser uma frase (risos
comparƟlhados)
É o estado mais completo e transformador.
T21 – É possível ser feliz, no seu entendimento?
Mesmo com o imediaƟsmo da hora? Ou podemos
nos conformar com momentos de alegria?
Acredito no ‘se fazer feliz’, no escolher e no se responsabilizar. Acredito que somos co-construtores de
nossas realidades.
T21 – Qual a mudança mais significaƟva nos úlƟmos anos? Em termos de qualidade de vida?
Entender que genéƟca não é desƟno e que o meio
ambiente é o mais importante na hora da expressão
gênica.
T21 – Quer deixar um recado?
Aconteça o que acontecer, estarei sempre dando
o melhor de mim por acreditar que o meu mundo
interior está em franca expansão em um universo
de infinitas possibilidades.

T21 – Quem cuida da saúde de quem promove
saúde?
Para mim, estar e senƟr-se saudável são expressões
de um conjunto de planos interrelacionados: o plano
İsico, o mental, o plano emocional e o espiritual.
Assim, quem atua na saúde deve ser o primeiro a
trabalhar estas suas facetas – com todas as ajudas
que se fizerem necessárias.
T21 – Onde busca seu equilíbrio, sua paz?
O equilíbrio busco na atenção plena de cada momento; na aceitação do imprevisível; em ser menos
julgadora e mais amável comigo mesma; em não ter
pressa para nada e amar meu trabalho e minha vida.
A paz, a exercito através de coisas simples como
a meditação diária, a manutenção do padrão de
graƟdão, o silêncio, a contemplação, o contato com
a natureza, animais e pessoas amigas.
T21 – Trabalhar para você é? (em uma palavra)
Uma alegria!

Lídia: “...Acreditar que o meu mundo interior está em franca
expansão...”.
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Sobre as origens da democracia
DEONÍSIO DA SILVA
Professor, romancista e ensaísta

N

o terreno das ideias, estamos
acostumado a menƟras insólitas e esbulhos inusitados,
apresentados como referências de
verdades inquesƟonáveis, mas poucos são tão espantosos como os que
revela há anos J. H. Dacanal, professor
aposentado da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS), em aulas, resenhas, ensaios e livros. Contudo, é pouco lido e pouco ouvido para
a importância que tem o que profere
e escreve. Como a mídia sempre faz,
esqueceu mais um bom livro dele.
Trata-se de Brasil: do milagre à tragédia: 1964 – 20041. Dentre os poucos
que conhecem o Autor, por muitos
anos professor de Letras na UFRGS,
estão alguns que, nos basƟdores, com
murmúrios e conversas aleivosas,
tentam desqualificá-lo com pechas
diversas — a mais piedosa que ouvi
foi a de “louco” —, mas não se aventuram a travar uma polêmica com ele,
pois temem o caudal de argumentos
que despejaria sobre eventuais discordantes. O que é uma pena, já que
polêmicas travadas com respeito
mútuo pelo patrimônio intelectual do
outro são boas, principalmente para
os leitores, que veem ideias postas à
prova de debates, infelizmente tão
raros neste país onde a confraria do
elogio mútuo fez escola há séculos.
Poucos professores de Letras terão
a sólida formação intelectual desse
neto de italianos que nasceu em Catuípe (RS). Sem prejuízo ao batente
de professor e de ensaísta, Dacanal é
jornalista há mais de quarenta anos.
Formou-se em Letras Clássicas e Vernáculas e depois em Ciências Econômicas na mesma Universidade onde mais
tarde se aposentaria como docente.
Nesse livro, consƟtuído de três ensaios, o mais insƟgante é o que fecha
o volume. InƟtula-se “As origens da
democracia”. Dacanal começa com a
clareza de sempre:
“As raízes da democracia estão
funda e ﬁrmemente plantadas no
solo é co-religioso da civilização
israelita e não no solo cien ﬁco-ﬁlosóﬁco da civilização helênica”.
Ele credita ao Iluminismo europeu
a criação e a divulgação da lenda de
que a democracia nasceu em Atenas.
Para tanto, algumas ambiguidades
lexicais serviram de bucha aos canhões das ideias. Demos, em grego,

não designa povo, com o significado
que esta palavra tem em português,
mas departamento, distrito, cantão.
Povo, com o senƟdo de coleƟvo de
pessoas num mesmo espaço geográfico, tem outras designações em
grego, como laos, oklos, etnos. Os
cidadãos dessas pequenas localidades indicavam delegados que iam
à ágora (assembleia) que ditava os
rumos do governo em Atenas e na
ÁƟca. Calcula-se que esses cidadãos
representavam, quando muito, 10%
da população que ali vivia, pois eram
excluídas as crianças, naturalmente e,
menos naturalmente, as mulheres, os
escravos, os trabalhadores avulsos, os
estrangeiros etc.
Dacanal é feroz em seu raciocínio:
“Acreditar que a democracia, no senƟdo moderno do termo, nasceu na
Grécia, especificamente em Atenas,
é portanto uma enorme falácia histórica, que só pode ser produto da
ignorância”.
Mas as sadias provocações não
param aí. Dacanal lembra que Sócrates
foi condenado à morte pela democracia grega. Seu crime? Reivindicar independência intelectual e práƟca pedagógica estranhas à natureza da pólis
grega. Sua morte foi um assassinato
de Estado, perpetrado por demagogos
que manipulavam a opinião pública.
O BOM E O JUSTO
Povo mesmo é o povo do livro, o
povo de Israel, povo do Decálogo ou
povo eleito. Dacanal parece aconselhar-nos: leiam menos as teorias políƟcas e voltem ao AnƟgo Testamento.
Mas por que a democracia seria
israelita e não grega?
A civilização de Javé assentava-se sobre a união indissociável entre ética e religião. O poder, como
esfera da política, ocupava função
secundária e, por definição, não
gozava de autonomia.
Entre os abundantes exemplos
desta tese, ele se fixa no episódio em
que o profeta Natan pune o rei Davi,
menos pelo adultério com Betsabéia
e mais por mandar o general Urias,
seu marido, para morrer no front da
guerra contra os amonitas. A ordem de
execução que o rei Davi dá a Joab, comandante do exército de Israel, é clara:
Coloque Urias no lugar mais perigoso da frente de batalha para que
ele seja morto pelo inimigo.
Joab cumpre a ordem e Urias é
morto.

A base da argumentação de Dacanal é esta:
A civilização de Javé ergue em
torno do indivíduo — independentemente de sua posição na
sociedade — uma muralha intransponível ao arbítrio da autoridade secular, estabelecendo assim o princípio lógico ordenador
das sociedades democráticas do
Ocidente moderno: a separação
entre espaço público e espaço privado. Princípio que, por suposto
e não por coincidência, é o alvo
primeiro visado pelos totalitários
de qualquer natureza.
Dacanal vai além ao argumentar
que, justamente por ser monoteísta, a
civilização de Javé, o povo do livro, ao
contrário da greco-romana, é igualitá-

ria e solidária, já que abaixo do único
Deus todos são iguais, a ponto de um
rei poderoso como Davi ser punido
por um profeta, que o faz em nome
de Deus. Se os gregos defendessem
a igualdade, morreriam, pois destruiriam a base de suas cidades — a
escravidão.
Principalmente por este ensaio
sobre o controverƟdo berço da democracia, o livro de J. H. Dacanal é de
leitura indispensável. E vem envolto
em linguagem clara, concisa e didáƟca, no bom senƟdo. Não no arrogante
viés que monarcas da mídia adotaram
para, como “formadores de opinião”,
decidirem o que é bom e justo para
os leitores, sem que estes possam
quesƟoná-los, pois os recursos postos
à disposição não vão muito além de
cartas, algumas das quais publicadas
resumidamente quando há espaço!

1 Os ensaios aqui citados estão agora incluídos em Marx enganou Jesus... e Lula enganou os dois. Porto Alegre: BesouroBox, 2014.
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O PT, PUTIN E A M
O texto de J. H. Dacanal aqui publicado é a parte ﬁnal de um ensaio sobre as mutações do Par do dos Trabalhadores, desde sua fundação, em 1980, até hoje.
O ensaio completo — “O PT em 2015: o passado no presente” — fará parte de A nova classe e a história do PT, obra a ser brevemente editada pela BesouroBox.

J. H. DACANAL

O

plano (de bolchevização do
país), tosco e ingênuo em sua
concepção mas espantoso e
demente em dimensão, fracassou em
sua desastrada execução e encerrou-se funebremente com a Ação Penal
470, mais conhecida como Processo do
Mensalão. Não vale a pena rememorar
aqui este episódio, historicamente
patéƟco, que saturou jornais e revistas
ao longo de anos — e que envolvia, segundo um ministro do Supremo Tribunal Federal, “um projeto criminoso de
poder”. Mas o que aconteceu depois?
Simplesmente, o ParƟdo dos Trabalhadores passou por uma segunda
mutação, em certo senƟdo ainda mais
radical do que a primeira.
A ASTÚCIA DA HISTÓRIA

O filósofo alemão Hegel — creio
que em A fenomenologia do espírito
— fala da astúcia da Razão. Ele afirma
que a História tem um sen do, isto é,
algo como um obje vo ﬁnal. E que a
enƟdade denominada Razão uƟliza
determinadas táƟcas para alcançá-lo.
Em história da filosofia tal concepção é qualificada de idealismo. Em
termos simples, pode-se dizer que
esta visão de Hegel é uma espécie de
laicização da Divindade. Ou de glamurização do conceito milenarista/
cristão de ﬁm do mundo. Marx disse
mais ou menos a mesma coisa, mas
reduzindo tudo ao conceito de proletariado, uma enƟdade bem mais real e
inteligível, mas também quase divina,
que quando tomasse o poder criaria
o Reino dos Céus na terra. Então a
Humanidade alcançaria seu objeƟvo,
e não haveria mais História. Isto é,
nada mais mudaria e todos seriam
camaradas e felizes para sempre...

Jornal Contato 21_2015.indd 4

José Dirceu talvez acreditasse nisso.
Mas certamente seu chefe não, pois
este sempre preferiu coisas bem mais
prosaicas, envelhecidas doze, vinte
cinco ou trinta anos... No que, como
eu, demonstra bom gosto.
Mas deixemos de lado as ironias e
os filósofos alemães e fiquemos com
uma velha lenda grega, muitas vezes
já comprovada diante dos olhos dos
humanos. Inclusive com a ajuda do PT.
Esta lenda, ou mito, diz que há
nove musas, ou divindades femininas
padroeiras das principais aƟvidades
humanas nas letras e artes (música,
dança, poesia etc). Uma delas tem
o nome de Clio, a padroeira dos que
escrevem história. E, das nove, Clio
é a única que veste uma túnica inconsúƟl — inteiriça, sem costuras. O
senƟdo desta lenda é mais ou menos
o seguinte: o processo histórico — isto
é, o caminho dos grupos humanos ao
logo do tempo — se alimenta sempre
de seu passado, nunca ocorrendo uma
ruptura radical com ele. Um exemplo
bem recente e claro de que os gregos
Ɵnham razão é a Rússia atual.

da Família Romanov assassinados na
Revolução de 1917. É um episódio
fantásƟco, uma vingança implacável
e uma lição inolvidável! E com um
simbolismo de clareza meridiana: o
crisƟanismo foi, é e será sempre um
marcador genéƟco da sociedade russa, o ateísmo marxista-leninista foi um
intermezzo criminoso — um ponto
fora da curva histórica, na expressão
agora em moda — e a Igreja Ortodoxa
fez, faz e fará para sempre parte das
estruturas de poder da Rússia, como
é da natureza do crisƟanismo oriental
desde ConstanƟno, o Grande!
Não é esta uma espantosa lição de
História? Não Ɵnham razão os gregos
com o mito da inconsúƟl túnica de
Clio? Sim, mas o que tem o PT a ver
com tudo isto? Tudo, é claro! Não o
PT como simples sigla mas o PT qual
metáfora de forças sociais próprias de
um determinado momento políƟco
e ao mesmo tempo herdeiras de um
processo histórico específico e secular. Enfim, o PT como marionete nas
hábeis mãos da astuciosa História —
como diria Hegel poeƟcamente...

PUTIN E O PT

TODOS JUNTOS, MISTURADOS...

Por variadas e complexas componentes — é sempre assim em tais
fenômenos —, a Rússia formou-se ao
longo dos séculos como uma sociedade
fundamente marcada por tendências
autoritárias, autocráƟcas e expansionistas, herança indiscuơvel, pelo menos
em parte, do despo smo oriental, recebido via Bizâncio e presente desde Ivã,
o Terrível, conƟnuado com o czarismo
e os facinorosos Lênine e Stalin e hoje
evidente com PuƟn e sua nomenklatura
empresarial pós-socialista.
A tal ponto a túnica de Clio se
revela inconsúƟl na sociedade russa
que, tão logo ruiu o Estado soviéƟco, a
Igreja Ortodoxa determinou a imediata
canonização de todos os membros

Sim, ele tem tudo a ver. Pois eis
que tão logo exposto à luz do dia o
estrondoso fracasso do tenebroso e
espantoso plano de bolchevização
do Brasil e da América LaƟna, o Guia
Genial dos Povos — sem nunca ter ouvido falar da túnica de Clio! — saca da
cartola da História um plano brilhante
e infalível. Tivesse ele tomado consciência ou não de que os aloprados
bolcheviques pretendiam expurgá-lo
depois de usá-lo, insƟnƟvamente ele
percebera que o fracasso deles se
devera ao isolamento: experiente, ele
sabia quem mandava no país, sabia
que estes conheciam o nome do jogo
e que jamais o bancariam, pois Ɵnham,
literalmente, tudo a perder.

Então, vendo o poder lhe fugir das
mãos, o Guia Genial dos Povos, qual
Proteu da lenda, com seu golpe de
mágica transmuta-se em capo de tu
i capi. Chama à mesa novos parceiros
e com eles monta “o maior sistema de
corrupção da história da Humanidade”
— de acordo com o historiador Marco
Antônio Villa, baseado nas cifras astronômicas, absurdas, quase irreais dos
roubos e desvios.
Mas como isto foi possível? Foi
este um plano urdido às pressas, sob
pressão das circunstâncias, por um indivíduo acuado e desesperado? Obviamente que não! Tal seria um absurdo,
uma impossibilidade. O palco, na verdade, começara a ser montado muito
antes, quando o “velho” PT — com
cinco anos, ou pouco mais! — sofrera
sua primeira mutação radical ao ser
canibalizado pelos vários e variados
grupelhos marxistas-leninistas.
A seguir, com a vitória de 2002, os
aloprados bolcheviques deram imediatamente início à execução da úlƟma
parte do plano, elaborado na segunda
metade da década de 1980: aparelhar
o Estado e colocar seus homens de
confiança nos setores estratégicos da
máquina pública — parƟcularmente os
de maiores orçamentos —, nas empresas e nos bancos estatais e nos fundos
de pensão de seus funcionários. Sim,
com a crise do Mensalão tudo ruiu,
como um castelo de cartas. Mas os
homens de confiança permaneceram
lá, quase todos, em seus postos, firmemente plantados.
E por isso, acuado e desesperado
diante da nova crise que se aprofundava e o ameaçava, o Guia Genial dos Povos pôde convocar os pesos-pesados
do setor privado — parƟcularmente
os mais dependentes (empreiteiras e
similares) dos Ministérios e das empresas estatais — e seus representantes
políƟcos no Parlamento. Assim, com o
Estado aparelhado e com os gigantes
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A MUSA
do setor privado como convidados,
todos juntos e misturados deram início
à grande festa.
O MENINO E A MOÇA GREGA
Sim, a corrupção sempre exisƟu,
existe e exisƟrá. É da natureza humana apropriar-se de bens de outros,
e muito mais de bens que suspostamente não têm dono — como os bens
públicos e/ou coleƟvos. Nos Estados
de tradição ibérica esta pleonexia —
ambição, arrogância, vontade de ter
tudo para si —, como diziam os gregos,
foi sempre controlada pela mão férrea
do Estado, que, vigiando os agentes
privados, cuidava para que eles agissem, digamos, civilizadamente, com
cautela e com medida. Mas no Brasil,
depois da crise do Mensalão os agentes privados e seus prepostos políƟcos
receberam licença para roubar, sob
a proteção e com a parƟcipação dos
que controlavam o Estado. A situação
era inaudita. E mais inaudita ainda foi
a dimensão adquirida pelo fenômeno,
explicável por dois fatores.
Em primeiro lugar, o Brasil está entre
as dez maiores economias do planeta.
Em segundo lugar, as velhas oligarquias
econômicas e políƟcas receberam de
quem a licença para roubar? De um
parƟdo que dizia ter o monopólio da
moralidade e da éƟca e que deƟnha o
poder! Era açúcar no mel! Não era mais
necessário ter receio, ter cuidado ou
ter medida! As porteiras Ɵnham sido
abertas pelo inimigo! E, sob o guarda-chuva deste, todos juntos e misturados
foram à forra no Baile da Ilha Fiscal!
Na madrugada, o mundo começou a
vir abaixo! A breve era dos aloprados
bolcheviques chegara definiƟvamente
ao fim. Como os sovietes na Rússia, eles
haviam sido apenas um intermezzo —
um ponto fora da curva.
E foi assim que o menino — assisƟndo de longe à peça que contava,
mais uma vez, a história daquela
moça grega chamada Clio — viu o
PT transformar-se na metástase irreversível do que de pior o secular
processo histórico brasileiro produziu:

Em entrevista a Cris na Forte, de Tempo 21, J.
H. Dacanal fala sobre a recusa de um jornal em
publicar o ar go estampado nestas páginas.

o patrimonialismo de rapina, o estaƟsmo corruptor, o arcaísmo orgânico, o
paternalismo paralisante, o corporaƟvismo eliƟsta, o populismo safado,
o esquerdismo compensatório e o
messianismo insano.
A VOLTA AO NORMAL
No momento exato (primeiros
dias de outubro de 2015) em que vou
encerrando esta crônica de um futuro
há muito anunciado — não, a natureza
humana não mudou! —, o Guia Genial
dos Povos tenta, pela segunda vez, seu
golpe de mágica, chamando o PMDB e
quem mais vier, para salvar a si e salvarem-se todos. Mas a festa acabou há
muito tempo. E não se sabe como será
a ressaca. De qualquer forma, por que
admirar-se? Como disse com precisão
Arnaldo Jabor há meses, finalmente
agora tudo voltou ao normal. Porque,
pode-se acrescentar, os aloprados bolcheviques foram apenas personagens
de um pesadelo meu. SubsƟtuído pelo
sonho daquela moça grega pairando
etérea, hegelianamente, sobre o pétreo mistério da vida neste vale de
lágrimas que é a terra.
XXX
Mas e a nação, profeta? — perguntou o menino. A nação? Bem, respondeu o velho, ela conƟnua, como há
meio século, entre o milagre e a tragédia. E com seus 70 mil assassinatos por
ano. Mas ela resisƟrá, profeta? — insisƟu o menino. Talvez, por enquanto,
porque, como disse o Padre Vieira há
quatro séculos, o Brasil é tão rico que
aqui se pode roubar vinte e três horas
por dia, pois na única hora em que
todos dormem ele cresce o suficiente
para que no dia seguinte tudo recomece... E ele conhecia apenas Salvador,
Recife e São Luís do Maranhão!
— E o juiz Sérgio Moro, prof...
— Mas que criança imperƟnente!
Eu narro o passado! Não o futuro!
Mas, sim, talvez ele também seja apenas um ponto fora da curva histórica...
Valete, fratres!

O caso do artigo vetado
Tempo 21 (T21) – Professor, é verdade que o arƟgo do historiador Voltaire Schilling sobre Para ler o Ocidente teve sua publicação barrada
em outro jornal?
JHD – Vamos por partes. Em primeiro lugar, eu nem sabia que o arƟgo exisƟa. Eu não preciso que alguém escreva sobre mim. Eu mesmo escrevo. Mas,
claro, minha Editora e eu fazemos divulgação de meus livros e apreciamos
que escrevam sobre eles. Não importa se contra ou a favor. Em segundo
lugar, quando fui informado a respeito do assunto, obviamente que o caso
me interessou. E descobri que o arƟgo fora, de fato, encomendado há
meses. E não fora publicado.
T21 – Mas qual o moƟvo? É verdade que teria sido o fato de ser elogioso demais? Neste caso, o teriam encomendado julgando que o Autor
escreveria contra o sr.?
JHD – Olha, realmente não sei com certeza. Você também é jornalista e
sabe que, às vezes, nas redações algo parece uma coisa e é outra, bem
diferente. Mas é fato que fui invesƟgar. Discretamente, claro. E um inside
informer me confirmou os rumores. O que também poderia ser produto
de uma das clássicas “guerras” entre editorias.
T21 – O que o sr. pensa realmente de tudo isso?
JHD – Olha, por um lado, até eu julgo o arƟgo do prof. Voltaire elogioso
demais! Não em relação à obra. Em relação a mim, pessoalmente. Por
outro lado, eu sou da aldeia e conheço meus caboclos — como diz o ditado. Para mim, o caso não tem nada a ver com a empresa ou com o jornal
em si. Creio que o verdadeiro moƟvo do veto foi pessoal e ideológico. É
que os úlƟmos anos no Brasil têm sido duros com os tolos e ingênuos que
acreditaram em utopias — com ou sem remuneração. Você conhece o
mito de Cassandra? Ela é odiada não por anunciar desgraças, que estão à
vista de todos. Ela é odiada por dizer a verdade. É o que Freud denominaria
contra-transferência ideológica. O paciente — no caso, o iludido — não
odeia a ilusão ou quem o iludiu. Ele passa a odiar quem lhe mostrou que
era ilusão. Compreende?
T21 – Sim. Mas, deixando Freud e Cassandra de lado, o sr. não acha que
o veto foi um ato de censura?
JHD – Eu?! Claro que não! É do jogo. A liberdade de imprensa vale também
para as empresas e para as pessoas que trabalham nelas. Elas publicam o
que quiserem. Eu também falo o que quiser. Dentro da lei, é claro.
T21 – Mas isto...
JHD – Espera aí! Não precisa conƟnuar! Eu não praƟco o coitadismo. Aliás,
vou lhe contar mais uma. Já houve dois casos — não vou dizer se no mesmo
jornal — em que parágrafos de arƟgos que conƟnham elogios incidentais
às minhas obras foram cortados. E sem qualquer explicação. Que tal?
T21 – E o sr. parece julgar isto engraçado!
JHD – Claro que é! Eu me divirto! Essas pessoas me dão uma importância
que eu não tenho. Mas se é saudável para elas, coitadas, deixa que façam
sua contra-transferência... Não sou psicanalista. Por isto não me custa nada...
Olha, certa vez, por moƟvo que não vem ao caso, fui conversar com uma
colega minha, professora da UFRGS, da área médica. Alơssimo nível éƟco,
idênƟco nível técnico. Sabe, a própria xamã da tribo! Fiquei impressionado
com sua sabedoria em seu ramo. E no final da conversa não resisƟ:
— Dr.ª, há um monte de ignorantes por aí dizendo besteiras nos jornais e
nas rádios sobre este assunto. E a sr.ª, com seu nível, por que não escreve?
E ela, mortal:
— Seu Dacanal, você já é velho, é jornalista conhecido, correu o mundo!
E não aprendeu ainda que às vezes o silêncio é o preço da competência?!
Não, eu não Ɵnha aprendido! E até hoje, devido à profissão, ainda não
aprendi completamente. Então eu rio. Rir faz bem. E não dói. Pelo menos
não em mim...
T21 – O sr. é uma pessoa impossível!
JHD – Esta é uma fala do Padre Lara ao Capitão Rodrigo, em O tempo e o
vento, na cena da infanta morta! Obrigado!

Jornal Contato 21_2015.indd 5

22/10/2015 11:49:28

| 6 | TEMPO 21

Riobaldo e Édipo
CLÁUDIO MORENO1

O

rumo seguido por J. H. Dacanal em Riobaldo
e eu, sua tese de Doutorado, já Ɵnha sido
exemplarmente inaugurado por Édipo. Aqui,
nada de novo — e nem poderia, porque este é o
eterno roteiro para o autoconhecimento: sempre
que um homem for louco e corajoso o suficiente para
quesƟonar o senƟdo de sua vida, é no passado, é no
início de tudo que deverá iniciar sua busca. Como
disse um anônimo Sófocles africano: “Quando não
souberes para onde estás indo, é bom que saibas, ao
menos, de onde estás vindo”.
E foi isso que o Dacanal fez, reescrevendo o percurso de Édipo com a gana de um hoplita treinado
pela pedagogia inaciana. Decidido, mesmo sem
saber o que iria encontrar, esgravatou as origens de
sua formação — com a família, em Catuípe, ou sob
o manto estrelado da Santa Madre Igreja, ou na redação dos jornais, ou no mundo acadêmico europeu
—, ao mesmo tempo em que ia confrontando sua
própria condição com a de RasƟgnac e Julien Sorel,
personagens arrivistas que pareciam ter descrito
uma trajetória semelhante à sua, mas que acabaram
sendo descartados, subsƟtuídos que foram por Riobaldo. Não o jovem jagunço
gunço mas o maduro narrador
de Grande sertão: veredas,
edas, o homem
que busca a verdadeira
eira
sabedoria e que, porr
isso, narra sua históriaa
para tentar entendê-la.
a.
Analisando, diante de
nossos olhos, a trajetória
ria
de ambos — a sua e a de
Riobaldo —, Dacanal acaba
caba
decifrando o verdadeiro
o enigma de sua Esfinge pessoal
essoal e
descrevendo, ao mesmo
o tempo,
o ocaso de uma cultura
ra agrária
diante do duvidoso progresso
ogresso da
modernidade, o que torna
rna esta tese
uma leitura indispensável,
ável, a parƟr
de hoje, por quem pretenda
etenda estudar
o desƟno histórico doss imigrantes em
nosso estado.
Não estou aqui para
ra avaliar Dacanal,
mas para ouvi-lo e elogiá-lo.
giá-lo. Ao longo destes quarenta anos em que fomos amigos e
colegas, sempre esƟvemos
emos em contato — às
vezes mais perto, às vezes
ezes mais longe —, mas
sempre unidos por aquela sintonia natural
dos que admiram a inteligência
nteligência e respeitam a
tradição. Muitas vezess discordamos, mas jamais
deixamos morrer aquela
ela solidariedade indispensável à nossa sobrevivência
ncia intelectual nesse mundo
ameaçado pela barbárie.
Sei que este senƟmento não é novo. Na verdade,
é mais velho que as pirâmides, e vem sendo exausƟvamente repeƟdo ao longo de toda a história da
Humanidade, mas isso não o deixa menos pungente
e assustador para mim — para mim e para todos nós,
nesta sala, num insƟtuto dedicado às Letras, à Arte e
à Cultura. Esta é a tensão presente ao longo de toda
esta tese: com indisfarçável orgulho, mas consciente
da tragédia que isso significa, Dacanal faz questão
de nos lembrar, em cada linha, em cada parágrafo, o
fato de que nós somos tão poucos, e eles são tantos.
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UMA LEITURA
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PARA QUEM
PRETENDE
ESTUDAR
O DESTINO
HISTÓRICO DOS
IMIGRANTES...

BUSQUE & ENCONTRE
1 Doutor em Letras. O texto acima é a análise
inicial de Cláudio Moreno na banca que concedeu ao autor de Riobaldo e eu o título de doutor,
no Instituto de Letras da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, em 2009. Integraram
também a banca os profs. Luís A. Fischer, Luís
A. de Boni e Telmo Frantz. Riobaldo e eu foi publicado agora, em 2ª edição, pela BesouroBox.
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ARTIGO

A revolução, Hauser e eu
J. H. DACANAL

E

ra no início dos anos de 1970,
nos tempos dos Caravelles
da Varig. Recém-formado em
Letras pela UFRGS, já professor da
mesma e tradutor, redator e eventualmente editor internacional do
Correio do Povo, não me foi diİcil
conseguir uma das poucas bolsas
de estudo fornecidas pelo Serviço
Alemão de Intercâmbio Acadêmico
(DAAD). Hoje, em tempos de intenso turismo acadêmico, ninguém
pode imaginar quanto isto era raro,
na época em que apenas os ricos
e os políƟcos viajavam de avião, a
LuŌhansa oferecia Veuve Clicquot a
todos nas viagens internacionais, as
comissárias de bordo – perdão, as
aeromoças! – usavam as minúsculas
minissaias de Mary Quant e eu, bem,
eu não passava de um coloninho – na
famosa qualificação a mim aplicada,
na visão dele como ofensa, por um
então muito conhecido colega de
magistério. D’autres temps, d’autres
moeurs... Mas vamos ao que importa.
Desde sempre interessado em
políƟca, história e economia, eu resolvera cursar Letras simplesmente porque, formado nos anƟgos Seminários
da Igreja romana, dominava várias
línguas, inclusive LaƟm e Grego. E ser
professor era fácil e urgente: fácil pelo
conhecimento já adquirido e urgente
pela necessidade de sobrevivência.
E, assim, interessar-me pelo estudo
da produção literária sob o ângulo
histórico-social foi algo natural.
Na verdade, meu principal objeƟvo então era conhecer a Itália, a
terra de meus avós, das igrejas e dos
meus pintores preferidos – GioƩo, Fra
Angelico, Simone MarƟni, Masaccio,
Mantegna e Piero della Francesca.
Mas eu acalentava também um
projeto secreto: entrevistar Lukács,
Hauser e Goldman, hoje pouco lembrados mas naquela época os ícones
da sociologia da literatura. Para quê?
Para discuƟr com eles minha visão a
respeito de um novo Ɵpo de ficção
produzido no Ocidente a parƟr de
meados do século XX: o denominado
realismo mágico la no-americano.
Realmente, era muita pretensão para
um coloninho... É que eu não era
um colonizado – termo aplicado aos
intelectuais ou pseudo-intelectuais
do Terceiro Mundo que servilmente
copiavam ou imitavam seus similares
europeus. Eu era simplesmente um
europeu dépaysé. Neto de imigrantes
peninsulares, bilingüe desde a infância e educado por uma congregação
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de origem franco-alemã-holandesa,
eu fizera parte de uma das derradeiras séries de jovens formados
segundo a sofisticada e clássica
pedagogia humanista da Igreja da
Contra-Reforma tridentina. Mas
disso basta.
PROJETO FRACASSADO
Meu projeto secreto foi um fracasso. Pelo menos em parte. Com
Lucien Goldmann não consegui
fazer contato – e nem lembro a
causa. Georg Lukács estava adoentado e faleceu em Budapeste exatamente em 1971. De qualquer forma,
teria sido diİcil, e perigoso – ainda
mais para um funcionário público –,
atravessar a CorƟna de Ferro, pois
em Bonn havíamos sido avisados
de que o SNI estava monitorando, a
parƟr da Embaixada, os bolsistas ali
residentes. Restava Arnold Hauser.
Eu nada sabia dele. Mas conseguira
em São Paulo, na anƟga Mestre Jou
– que editara a tradução de História social da literatura e da arte –,
seu endereço londrino. Escrevi-lhe
então uma carta, à qual o grande
erudito europeu respondeu imediatamente. Combinada a data, lá
fui eu a Londres, discuƟr com ele
minhas ideias sobre a nova ficção
laƟno-americana (CarpenƟer, García Márquez, Asturias, Guimarães
Rosa etc). Hauser e a esposa receberam-me genƟlmente, e ficamos
conversando duas ou três horas.
UMA COINCIDÊNCIA
Por incrível coincidência, Hauser
estava terminando de ler Cem anos
de solidão – no original, é claro – e
Ɵnha em mãos a edição francesa
de Grande sertão: veredas, aparecida há pouco tempo. Na conversa,
perguntou-me se na América LaƟna
exisƟam outras obras semelhantes
à de García Márquez. Ao responder-lhe que havia pelo menos uma dezena delas, disse-me que neste caso
minhas ideias a respeito da nova
ficção laƟno-americana poderiam
estar corretas.

Hauser perguntou-me também por
que História social da literatura e da
arte fazia tanto sucesso na América
LaƟna – ao contrário do que ocorria na
Europa. O que lhe respondi mereceria
outro arƟgo. Ou um ensaio. Ao me despedir, disse-lhe que voltaria dentro de
alguns anos para visitá-lo novamente.
Olhou-me sério e comentou: – Não sei
se o sr. ainda me encontrará aqui.
Com efeito, ele viria a falecer em
1978, em Budapeste, sua cidade-natal.
UMA SURPRESA
Por uma destas coisas estranhas da
vida, o episódio simplesmente desapareceu de minha memória por mais
de duas décadas. Lembrei-o apenas
em uma entrevista para o anƟgo Caderno de Cultura de Zero Hora, creio
que em meados da década de 1990.
Esqueci-me, inclusive, de que eu guardara quatro ou cinco breves cartas
da correspondência que havíamos
trocado. Encontrei-as recentemente,
pouco antes de ler em uma enciclopédia virtual uma biografia sua. Foi um
choque. Fiquei pasmo. Arnold Hauser
fora comissário (vice-ministro) para a
Reforma Universitária no Ministério
da Educação da Hungria no efêmero
governo revolucionário de Béla Kun
(1919), o primeiro governo comunista/
bolchevique da Europa! E o ministro era
Georg Lukács, do qual eu lera praƟcamente toda a obra!
Uma loucura! Como isto acontecera? Como é que um coloninho (salve,
colega!) das grotas e das matarias
(ainda existentes então!) de Três Vendas de Catuípe, neto de imigrantes
miseráveis e analfabetos, chegara a
relacionar-se, inclusive pessoalmente,
com integrantes da derradeira geração
de grandes mestres eruditos formados
nas úlƟmas décadas do apogeu da Europa? E com um membro do governo
de Béla Kun? Que espantosa trajetória
Ɵnha sido esta?
A VERDADEIRA REVOLUÇÃO
Sim, para muitos – e com certa razão
– os modernos sistemas de comunicação, os transportes rápidos e a então

incipiente globalização planetária,
nos pródromos da Terceira Revolução
Industrial, poderiam explicar tudo.
Mas não para mim. Porque já no
séc. V a. C. os sofistas gregos afirmavam que o indivíduo é produto de
três fatores: a natureza (as habilidades inatas), a formação (o estudo) e
o treinamento (a práƟca). E discuƟam sobre qual destes três fatores
seria o mais importante. E, claro,
nunca havia acordo. Quanto a mim,
não tenho qualquer dúvida: o fator
mais importante é a formação. Pois
como dizia Platão já naquela época,
como disse Horácio no comovente
agradecimento a seu pai (v. Para ler
o Ocidente, p. 442) e como disseram
depois muitos ao longo dos séculos,
a única e verdadeira revolução é a
educação. Como o sabem também
todos aqueles que no passado estudaram nos então óƟmos colégios
públicos, nos educandários privados,
religiosos ou não, nos seminários e
juvenatos da Igreja romana e das
igrejas reformadas tradicionais.
Porque então e ali educação era
sinônimo de sólido conteúdo técnico, rígida disciplina intelectual e
elevado comportamento social. Nada
a admirar. Afinal, tais princípios pedagógicos eram o pétreo patrimônio
do Ocidente há quase três milênios.
Infelizmente, no Brasil de hoje, esta
educação parece ter sobrevivido apenas dentro dos muros dos Colégios
Militares. Porque ali, independente
de talento, de sexo, de melanina, de
etnia, de religião, de classe social e
de posses, os alunos são conduzidos
a um elevado patamar e a um mesmo ponto de parƟda para seguir em
frente. E a prova – para ficar apenas
no resultado práƟco imediato – está
nos vesƟbulares, nos concursos e nos
testes de seleção. E contra fatos não
há argumentos.
Esperemos que tais Colégios não
se envergonhem de seu passado e
muito menos de seu presente e conƟnuem sendo os baluartes indestruơveis – ainda que derradeiros! – diante
do estelionato pedagógico, da fraude
intelectual, da miserabilidade moral
e da barbárie civilizatória.
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CLÁSSICOS PARA SUA BIBLIOTECA
Marx enganou Jesus...
e Lula enganou os dois
As rápidas e violentas mudanças ocorridas no Brasil nas
úlƟmas décadas não encontraram ainda historiadores
que tenham percebido sua
profundidade e que possam
explicá-las adequadamente.
É compreensível: neste
conturbado período o Brasil
saltou da carroça para as
re d e s d e co m u n i ca ç ã o
planetária e sua população
aumentou quase três Espanhas, duas Itálias, quase duas
Inglaterras e quase uma e
meia Alemanha reunificada!
E “os padres se tornaram
comunistas” – para usar um
anƟgo jargão anƟclerical. E
quase ninguém fala sobre
estas espantosas transformações. A explosão demográfica, por exemplo, parece ser um tema
proibido. Por quem?
J. H. Dacanal é um dos raríssimos jornalistas e ensaístas que ousam
levantar e tentam discuƟr tais temas. Marx enganou Jesus... E Lula
enganou os dois reúne alguns de seus ensaios. Neles, em linguagem
contundente ou em análise fria, J. H. Dacanal discute as mudanças na
Igreja, a economia brasileira, o napoleonismo militar, a possibilidade da
social-democracia no Brasil e as origens da democracia no Ocidente.
Em Marx enganou Jesus... E Lula enganou os dois o Autor não apenas
discute tais temas como ainda firma posição diante deles. Afinal, estas
são as funções fundamentais do jornalismo e do ensaísmo.

Jesus e as origens
do Ocidente
Esgotadas duas edições, que Ɵveram distribuição apenas no Rio Grande do Sul, Jesus e as origens do Ocidente (Eu encontrei Jesus) sai agora
pela Editora BesouroBox em terceira edição e com distribuição nacional.
A alteração do ơtulo, aliás uma decisão diİcil para o Editor e para
o Autor, resultou da constatação de que o anterior gerava confusão,
levando a que a obra fosse não raro listada e colocada entre as de autoajuda ou de cunho religioso. Na verdade, Jesus e as origens do Ocidente
é de tema rigorosamente histórico e sócio-políƟco, não tendo sofrido
absolutamente qualquer alteração nesta 3ª edição.
Esperando que Jesus e as origens do Ocidente encontre a mesma
acolhida que teve no Rio Grande do Sul, a Editora BesouroBox e o
Autor desde já agradecem
a compreensão dos leitores,
distribuidores e jornalistas.

O que disseram:
É uma obra magníﬁca, escrita por um dos luminares da
intelligentsia brasileira. Se
publicada em inglês, seria um
bestseller internacional.
Sérgio Faraco, escritor

J. H. Dacanal é um escritor
notável. Este livro responde
a todas as perguntas que V.
pode fazer sobre Jesus.
Sergio Jockymann (†),
jornalista e cronista
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PARA LER O OCIDENTE

Um bestseller (quase) secreto
ENTREVISTA A

Os romanos diziam que “cada livro tem seu próprio des no”. Quer dizer,
ao publicar uma obra não se sabe exatamente o que vai acontecer com ela.
Evidentemente, na era dos bestsellers fabricados em série, dos autores e dos
mercados globalizados e das variadas estratégias de marke ng, já não é bem
assim. Contudo, cá e lá, em mercados periféricos e com obras quase artesanais
que possuam algum valor intrínseco, a aﬁrmação parece con nuar válida.
Este é, pelo menos, o caso de Para ler o Ocidente, cuja primeira edição, de
2.000 exemplares, esgotou-se em um ano, mesmo sem publicidade, sem divulTempo 21 – O sr. afirma que
ninguém analisou, do modo
que Para ler o ocidente o faz, as
grandes obras de Israel, como
os livros sapienciais e os oráculos dos profetas clássicos. Nem
mesmo Werner Jaeger, que não
faz parte da tradição francesa,
teria visto a importância destas obras. O sr. não acha isso
estranho? A que atribui este
fenômeno?
J. H. Dacanal – Calma, calma!
Modus in rebus! – como se dizia
no tempo em que se estudava
latim. Ou no popular: devagar
com o andor! Em primeiro lugar,
salvemos a honra de Werner
Jaeger e Arnold Toynbee, talvez
os maiores dentre os grandes – e
derradeiros – eruditos europeus
do século XX. Afinal, o primeiro
escreveu uma pequena obra
inƟtulada Cris anismo primi vo
e paideia grega e o segundo
frequentemente cita a Bíblia em
seus textos. Mas é um fato: a
tradição intelectual franco-ibérica – e há causas históricas para
isto – praƟcamente desconhece
a Bíblia como produção literária.
E mesmo a tradição anglo-germânica tendeu, a parƟr de meados
do séx. XIX, a dividir-se em dois
campos: os eruditos iluministas/
racionalistas – para os quais a
produção literária israelita-cristã
não contém arte literária nem
histórica, é só religião (como
se religião não fosse história!);
e os eruditos que anƟgamente
eram denominados exegetas e
que hoje são conhecidos como
biblistas, que formam um ghe o,
não raro de alơssima qualificação
técnica, mas também fechado
sobre si próprio.
Este é um velho conflito que vem
desde o séc. III d. C., com Tertuliano e Celso. É o conflito das
duas tradições, a israelita-cristã
e a helênica, que eu abordo, en
passant, em Jesus e as origens
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do Ocidente (Eu encontrei Jesus).
Em Para ler o Ocidente eu realmente tento romper com esta
tradição. Mas, por favor, não me
confunda com Jaeger e Toynbee!
Parodiando Plutarco (“Eu não escrevo história, eu narro vidas”.),
eu digo: Eles faziam tratados, eu
faço listas...
T21 – Além das que permanecem como expressão perene
do senƟmento humano, como
as odes de Horácio, o sr. explica a perenidade de muitas
obras por estas terem fixado
a transição entre períodos da
História, como em Boécio, o
úlƟmo homem da AnƟguidade.
A exposição da qualidade de
certas obras, ao simbolizarem
o drama do indivíduo que perde
seu lar na História, está presente também em outro livro seu,
Riobaldo e eu, e em diversos
ensaios, como A realidade em
KaŅa. Por que, ao seu ver, este
tema é tamanha fonte de inspiração para o gênio humano?
JHD – Esta pergunta exigiria
um tratado. Os franceses têm
uma palavra: dépaysement (des-paisamento), que poderíamos
traduzir por orfandade histórica.
Realmente, eu explico isso em
Riobaldo e eu – que foi editado
agora pela BesouroBox. Em resumo: em situação de caos, de
rápidas mudanças históricas,
determinados indivíduos são levados ao limite extremo de suas
capacidades e da compreensão
do mundo – e de seu absurdo. É
então que eles produzem Eclesiastes, os Salmos, as tragédias
gregas, Hamlet, Fausto, Mensagem etc., etc., etc. Neste espaço
é só o que dá para dizer.
T21 – Esta pergunta é um pouco
mais longa. No famoso discurso
proferido no Parlamento Alemão em 2011, o Papa Bento

VINICIUS KRUPP

gação e quase nenhuma cobertura na mídia. O que é surpreendente. E mais
surpreendente ainda porque Para ler o Ocidente possui 600 p. e tem por tema
as obras e o pensamento dos grandes autores de Israel, da Grécia e de Roma.
Sem dúvida, a obra de J. H. Dacanal é um caso raro. Mas é a prova de que no
Brasil existe, sim, um mercado para publicações sérias, de conteúdo intelectual.
Desde que, é claro, escritas em linguagem direta e acessível, sem a vacuidade
pretensiosa, o herme smo tolo e a desimportância temá ca que caracterizam
hoje quase toda a produção acadêmica. E não apenas no Brasil.

XVI enfatizou a importância
da Europa e do mundo reencontrarem os parâmetros da
justiça – inclusive no tocante aos crescentes problemas
ambientais – e da dignidade
humana na tradição filosófica
do direito natural fundamentado na razão, que discerne
o bem na natureza – tradição
esta de que é herdeira a Santa
Igreja. Em entrevista recente
ao escritor Benito Barreto, o sr.
afirmou, em termos gerais, que
os problemas que enfrentamos
em nosso momento histórico
decorrentes do avanço desenfreado da tecnologia sobre o
meio ambiente se iniciaram
pela hipertrofia do lado científico, helênico, a partir da
Renascença. Suspendendo por
um instante a sua visão fria de
historiador para centrar-se na
civilizadora de pedagogo e na
de ensaísta em filosofia, o sr. diria que se faz necessária maior
ênfase do lado éƟco atualmente? Mais importante, o sr. se
consideraria um ratzingeriano,
isto é, o sr. concorda que esta
ênfase, se necessária, somente
pode se dar através do retorno
às raízes da éƟca ocidental em
Israel e na Cristandade, mesmo
que tomadas apenas como referenciais – já que os direitos
humanos laicizados não parecem ser suficientes?
JHD – Esta pergunta não é longa.
É a proposta para um tratado!
Sim, sou um ratzingeriano. Mas
não tenho a fé de Ratzinger.
Nem a de Marx, segundo o qual
“o homem só cria os problemas
que ele próprio pode resolver”.
As duas visões são, no fundo,
ingênuas. Com a diferença de que
a primeira é transcendente e a
segunda é imanente, aliás típica
do otimismo posiƟvista/iluminista
do séx. XIX. Em resumo, minha
visão sobre a manada humana é

pessimista. Como diria Tucídides,
enquanto a natureza humana
for a mesma, não há salvação. E
todas as tentaƟvas para mudá-la
fracassaram miseravelmente.
T21 – O sr. falou na possibilidade
de escrever Para ler a Europa...
JHD – De fato, esƟve analisando
a questão. Mas é complicado.
Veja, entre AgosƟnho de Hipona e Boécio – os derradeiros
grandes autores da Antiguidade
– e Dante, Shakespeare e
Cervantes, há um milênio,
pouco mais ou pouco menos. E
como tratar os outros autores e
obras deste período? Podem ser
interessantes para especialistas
e eruditos, mas não para o leitor
médio, mesmo que ilustrado.
A épica medieval? Tomás de
Aquino? Tomás de Kempis?
Alberto Magno? Talvez alguém
se interesse pelas peripécias
amorosas de Abelardo e Heloísa,
mas não pelos escritos filosóficos daquele. Como disse Werner Jaeger, depois dos grandes
gênios da AnƟguidade, só Dante,
Shakespeare e Goethe possuem
uma visão global da realidade
humana. Isto pode ser um tanto
radical, mas – se acrescentarmos
Cervantes, Leopardi, Fernando
Pessoa e mais alguns poucos –
ela é verdadeira.
T21 – O sr. inscreveu Para ler o
Ocidente em algum concurso?
JHD – Esta não é uma obra para
concursos. Mas, por uma questão
comercial, dei permissão à Editora para inscrevê-la em todos.
T21 – Ganhou algum deles?
JHD – Não. Parece que fiquei
em segundo lugar em um. O que
é interessante. Pois Fernando
Pessoa, com Mensagem, ficou
em segundo. E ninguém lembra
quem foi o primeiro. E Sófocles,
com Édipo em Colono, parece

que ficou em terceiro... Sem fazer
humor, é de fato surpreendente
que Para ler o Ocidente seja um
quase-bestseller...
T21 – E sem grande divulgação.
Aliás, a que o sr. atribui isto?
JHD – É natural. Na cultura da
superficialidade hoje reinante,
obras assim dificilmente recebem atenção da mídia. Isto não é
uma críƟca. Sou do ramo. É uma
questão de sobrevivência. Mas eu
não posso me queixar. Segundo
me disse sem meias-palavras um
conhecido jornalista da área cultural local: “Você é um problema.
Essas coisas que V. escreve são
demais para Porto Alegre!”
Além disso, como afirmou um
famoso carpinteiro de Nazaré,
“ninguém é profeta em sua terra”. Aliás, seus inimigos perguntavam: “O que de bom pode vir
de Nazaré?...”
T21 – O sr. não pensa em escrever Para ler o Brasil?
JHD – Isto também é complicado. Quando era professor de
Literatura Brasileira, eu dava
a meus alunos longas listas de
obras de autores. Brasileiros,
claro. Era uma questão profissional. Mas, como disse Paulo
Francis, “ao disparar contra Euclides da Cunha, Dilermando de
Assis matou um dos dois grandes
escritores brasileiros” – sendo
Machado de Assis o outro. Isto
também é um tanto radical.
Mas é também verdadeiro. Eu
li tudo, ou quase tudo, o que foi
escrito de importante no Brasil.
Em uma visão ampla, ocidental,
há dois ou três líricos, outros
tantos ficcionistas importantes,
Nelson Rodrigues e poucos mais.
É natural. O Brasil é um país jovem, subilustrado, periférico, em
conơnua mutação e sem sólida
tradição intelectual. Mas eu fazia
listas do que há. V. as quer?
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Um ano depois de seu lançamento, Para
ler o Ocidente já vai para a 3ª edição,
resultado da grande aceitação por parte
dos leitores, em âmbito nacional. O que
é raro ocorrer com obras de temas similares. As declarações abaixo comprovam
o entusiasmo de leitores e jornalistas com
Para ler o Ocidente:

– Uma obra estupenda!
Voltaire Schilling, historiador.

Para ler o Ocidente: u
O

alentado livro do professor J. H. Dacanal, um
dos poucos maîtres à penser da sabedoria
clássica ainda em aƟvidade entre nós, Para
ler o Ocidente: as origens da nossa cultura (Besouro Box, 2013), com pouco mais de 600 páginas,
assemelha-se a um supercatálogo, a algo majestoso
em que praƟcamente ninguém relevante das três
culturas que antecederam a nossa — a helênica, a
judaica e a romana — está ausente.

De certo modo, ler esta estupenda obra é como
adentrar uma galeria voltada exclusivamente às
origens mais remotas do Pensamento Ocidental. O
visitante irá deparar-se com repletos salões dedicados aos temas filosóficos, teológicos, religiosos,
históricos e literários que, entrelaçados, terminaram
por fazer germinar a nossa maneira de ser e pensar.
O método adotado pelo autor é simples. Passadas as primeiras páginas de introdução — na

– Uma obra monumental.
Moisés Mendes, jornalista, em Zero Hora.

– Recomendo sua leitura.
Carlos Gerbase, professor e cineasta/PUC.

– Um livro espetacular!
Sergius Gonzaga, professor/UFRGS

– Não é uma capelinha.
É uma catedral!
Jaime CimenƟ, advogado e jornalista,
no Jornal do Comércio.

– Eis aí uma obra
portentosa!
Benito Barreto, romancista
e jornalista mineiro.

– Um livro
impressionante!
Alfredo Culleton, professor
de Filosofia/Unisinos

– Uma obra imensa!
Vale a pena lê-la
urgentemente.
Laurence BiƩencourt,
em Tribuna do Norte, Natal
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: uma galeria do pensamento

VOLTAIRE SCHILLING
Historiador e ensaísta

verdade, uma síntese do que iremos nos deparar a
seguir — percorremos a primeira sala, passo a passo,
vendo os autores e os temas que foram definidos na
velha Hélade, subdivididos entre o período arcaico, o
clássico e o helenísƟco. Ali estão todos aqueles que
encantaram gerações e gerações de estudiosos e
leitores ocidentais (Homero, Hesíodo, Sólon, Píndaro
e as escolas pré-socráƟcas).
Na Era Clássica somos brindados com um rol de
famosos dramaturgos e comediógrafos gregos e com
a dupla eminente dos filósofos Platão e Aristóteles,
encerrando-se com a importância da oratória de Demóstenes, o derradeiro defensor da independência
da pólis: a Eleutéria.
Do Período HelenísƟco, Dacanal destaca Políbio
como o mais digno discípulo de Tucídides (o fundador da história políƟca), vindo a seguir a nominata
dos pós-socráƟcos (Epicuro, Epitecto, M. Aurélio e
PloƟno) e, fechando a série, os autores mais discretos da literatura helenísƟca tardia.
Na segunda espaçosa sala desta exposição das
ideias, alinham-se os temas ligados a Israel — os
mitos fundadores — do Gênesis ao Messias. Em
seguida, destaca-se a pérola da exposição: uma
relação dos profetas. Dos 14 citados na Bíblia, o Autor selecionou seis: Amós, Oséias, Isaías, Miquéias,
Jeremias e Isaías II. Muitos deles contemporâneos
dos filósofos gregos, converteram-se nos porta-vozes do descontentamento popular, nos pilares
da moralidade, no látego dos depravados.
Numa época sem imprensa, a oratória tonitruante dos profetas — sempre embalada pela indignação
diante da ausência de jusƟça — abalava os poderosos, os opressores e os corruptos. A infelicidade
coleƟva — arengavam os profetas — resultava do
pecado dos grandes e da perdição do povo miúdo.
Daí, por sua contundência, a vida nômade que tais
“homens-de-Deus” eram obrigados a levar para
escapar dos suplícios e das vergastadas que os
ameaçavam por todos os lados.
Cada página dedicada a eles é acompanhada por
citações, nas quais facilmente se observa sua qualidade literária e esƟlísƟca. Observe-se, por exemplo,
a fúria de Amós contra os vilões e perversos na
passagem a seguir:
Acontecerá naquele dia — o oráculo do Senhor —
Que farei o sol se por ao meio-dia
E cobrirei de trevas a terra em pleno dia,
Converterei vossas festas em luto
E vossos cantos em elegias fúnebres (...).
Dacanal tem toda a razão em repreender os que
até hoje não sentem na poesia ou na prosa desses
textos o esplendor de uma literatura cuja qualidade
perdura e inspirou e inspira os homens de letras ao
longo dos séculos, incluindo nisto os livros sapienciais (Salmos, CânƟco dos cânƟcos, Provérbios etc).
Segue-se a parte dedicada ao CrisƟanismo primiƟvo.
Paulo é sua figura-chave. Mesmo não tendo privado
com Cristo, o apóstolo tomou a si a bandeira da cruz
e do peixe e, em incansáveis viagens, difundiu a Boa
Nova. Para Dacanal, constantemente polêmico, ele
é o verdadeiro herói do CrisƟanismo nascente.
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ConƟnuando a visita à galeria, o setor com que
nos deparamos a seguir é o romano. Inauguram-no
os comediógrafos Plauto e Terêncio. Depois, Cícero
centraliza a nossa atenção. A maioria das reflexões
principais do filósofo-orador (Amizade, Velhice,
República, Oİcios e correspondência) merece uma
síntese elucidaƟva muito apropriada para que a
geração atual, desligada quase que totalmente dos
clássicos da AnƟguidade, retome o gosto por lê-los,
ou pelo menos deles se informe.
Entre a lírica dos romanos, Dacanal destaca a de
Catulo, Horácio, Virgilio e Ovídio, e suas respecƟvas
obras maiores que imortalizaram as letras laƟnas, a
exemplo de A Eneida. Na história, gênero em que
os romanos se equiparam aos gregos, aparecem
Júlio César, Tito Lívio, SalúsƟo, Tácito e Suetônio,
encerrando-se esta a sala com Sêneca, o infeliz filósofo e autor dramáƟco, preceptor de Nero, que por
igual mereceu ter seus ơtulos principais comentados.
No espaço derradeiro desta simbólica Galeria
das Ideias, que contém o sumo do que mais tarde
gerou a cultura ocidental, o Autor retorna à tradição
cristã, expondo os nomes dos principais Padres da
Igreja e encerrando com AgosƟnho de Hipona. Este
nobre púnico-romano foi, possivelmente, o maior
escritor da Cristandade. Graças à excelente instrução

e ao talento para as letras, somados ao ardor de
recém-converso, sua obra As conﬁssões se tornou
um dos ơtulos mais lidos da literatura cristã e dos
mais copiados e editados desde seu aparecimento
no século IV (397 a.C).
Ao alcançar-se a saída desta exposição, a qual
bem se pode denominar de Da Magna Trindade
(heleno-judaico-romana), o visitante-leitor certamente se senƟrá mais do que graƟficado. Para ler o
Ocidente, além de um manual erudito, é o trabalho
de uma vida inteira de um mestre do ensino cuja
façanha é fazer-se compreender pela transparência
da narraƟva adotada.
A formação do professor J. H. Dacanal foi em
seminário, em uma época em que os jovens que
se preparavam para o sacerdócio desconheciam as
ingerências da Teologia da Libertação. Assim sendo,
manteve-se ele no terreno do universo pré-conciliar
(pré-VaƟcano II, 1961-65), permanecendo ligado à
influência tridenƟna. Isto nos faz entender as diversas menções negaƟvas ao Iluminismo e ao marxismo
que surgem aqui e ali ao largo da obra, dentro de
uma visão críƟca e problemaƟzante.
Certamente, Para ler o Ocidente é de uma das
melhores obras sobre a história das ideias editadas
no Rio Grande do Sul nestas derradeiras décadas.
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Dois livros para ler
urgentemente
LAURENCE BITTENCOURT
Jornalista
Folha do Norte / Natal

O

desejo de racionalidade total é uma aspiração humana, desde os gregos. Isso é um fato
conhecido. Mas, como a própria expressão
registra, trata-se apenas de uma “aspiração”. Aliás,
há um livro por demais indicado escrito ainda no
idos de 1950 pelo historiador irlandês E. R. Dodds,
especialista em Idade AnƟga, inƟtulado Os gregos
e o irracional, que se tornou um clássico, no qual
o Autor tenta mostrar que, apesar de ser quase
unanimidade entre especialistas que os gregos
anƟgos primavam pela racionalidade, eles também
se preocupavam com a irracionalidade. Essa é a
tese do livro.
Obviamente, o livro de Dodds tenta demonstrar
sua tese a parƟr de um recorte, de uma analise bem
especifica — ou seja, a parƟr da “religiosidade”
grega anƟga, completamente diferente da nossa
hoje em dia — mas lança luz para todo o interessado no assunto.
Os gregos anƟgos, junto com os judeus e os romanos, fincaram as bases culturais do que se chama
hoje de Ocidente. Isso também me parece ser um
fato indiscuơvel e inconteste. No entanto, é muito
comum, e apressado diria eu, o estudioso ou mesmo
o não estudioso admiƟr como sendo ou vindo dos
gregos anƟgos as principais normas e condutas da
civilização ocidental a parƟr da fundação da Europa. Basta pensarmos na herança e na experiência
democráƟca inaugurada pelos gregos, por exemplo.
No entanto, há um livro também muito interessante inƟtulado Para ler o Ocidente, escrito pelo professor, escritor e jornalista brasileiro J. H. Dacanal, que
vale a pena ser lido. Neste livro, Dacanal, contrariando
muitos, mostra que o Ocidente deve muito mais a
Israel e a seu Deus único como fator determinante
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para a formação cultural nossa, do Ocidente. Um
paradoxo, se pensarmos que Israel é Oriente.
O livro de Dacanal é gigantesco, tem 608 páginas,
mas pode ser lido por partes, se assim o leitor quiser, sem com isso perder a unidade, uma vez que a
obra é assim dividida: inicia pelos gregos, ou seja,
pela Hélade e seus principais autores, seguindo-se
depois Israel e por fim Roma. A obra, a meu ver,
entre diversos méritos tem dois que me tocaram em
parƟcular: o primeiro o de resgatar, como já disse,
os judeus como mais importantes para o Ocidente
que o Gregos anƟgos, e o segundo o de resgatar um
autor grego chamado Hesíodo, que viveu no séc. VIII
a. C., e que ganhou muito menos fama que Homero,
outro autor grego anƟgo, por exemplo.
Hesíodo é autor de dois livros fundamentais e
que chegaram até nossos dias: Teogonia, em que
fala da origem dos deuses, e Os trabalhos e os dias,
em que defende o valor do trabalho e da jusƟça,
numa sociedade eminentemente aristocrática.
Dacanal recupera frases interessantes de Hesíodo,
como, por exemplo, sobre a jusƟça e a injusƟça:
“Hoje, nem eu nem meu filho quereríamos ser
incluídos entre os justos” ou, ainda, “Mau é ser
um homem justo se o injusto é tratado com mais
jusƟça”. Qualquer semelhança com o nosso país
não é mera coincidência.
Mas a parte melhor do livro Para ler o Ocidente, de Dacanal, a meu ver fica reservado para sua
análise de Israel e dos Judeus, em que mostra que

a noção de democracia vem deles, e principalmente
a separação entre o público e o privado. Pena que,
mais de 2.000 mil anos depois, os ensinamentos
dos israelitas não tenham aportado por aqui como
deveriam, a não ser, claro, da boca para fora. Mas
isso é outra história. Vale a pena ler urgentemente
os livros de Dodds e de Dacanal.
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