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MALCOLM SILVERMAN: Moderna ficeio brasileira 2, ensaios; traducao de Joao Guiiherme Linke. Rio de Janeiro: Civiliza9ao Brasileira; Brasilia: INL, 1981.
Nesta colecao de onze ensaios criticos sobre a prosa brasileira contemporanea,
o Professor Silverman continua o seu valioso estudo antol6gico de ficcionistas iniciado com Moderna ficeio brasileira, 1978. Como e afirmado na nota prdvia, este
livro visa a <...integrar o que ha de mais recente no estudo da obra de cada autor>>
e, a partir deste plano, o Silverman realiza os seus objetivos com muito 8xito.
Como nenhum outro, este estudo fornece um aprofundado panorama sobre a prolifica, diversificada e rica atividade literaria surgida no Brasil das (ltimas decadas,
com informacao detalhada e vasta, coordenada comn uma visao sobre a variedade da
atual ficcao que reflecte um nitido sentido de analise literaria. 2 na coordena9ao
destes dois elementos -panorama e analise critica de cada autor- que o Professor Silverman engendra uma contribuicao singular e (til. Organizado a volta de
um artista e alguns dados essenciais da sua obra, cada capitulo, atrav6s de um exame
pormenorizado e intensivo, sintetiza o caracter desta ficcao num formato abrangente e esclarecedor. Deste modo, o estudo oferece uma obra de critica juntamente
com uma de valor referencial.
Concisamente apresentados em capitulos de aproximadamente 20 a 30 paginas,
estes ensaios revelam um admiravel conhecimento da total producao literaria de
cada autor e da critica principal em torno dela. Ademais, esta abordagem enciclop6dica nao nega a presenga de uma linguagem eloquente e descritiva. Alias, existe unma
certa fluidez estilistica na integracio do analitico com o bibliografico, sugerindo
uma tentativa de evitar um formato tradicionalmente academico. Em tom ensaista,
estes onze estudos descrevem as obras de cada escritor a fim de sublinhar o individualismo literario que carateriza esta ficcao moderna. Silverman utiliza habilmente elementos chaves de est6tica literaria para mel-hor definir cada escritor. Tais
elementos -ambiente, estrutura, tempo, t6cnica narrativa, simbolismo, caracterizacao, temra e estilo- sao apropriadamente desenvolvidos conforme a natureza ficcional de cada autor. Aderindo em geral a um firme tratamento sequencial destes
itens esteticos, cada ensaio incorpora globalmente algumas referencias s6cio-hist6ricas e politicas ao lado de considera96es ticnicas como tempo psicol6gico, ponto
de vista, narradores oniscientes e dramatizados, mon6logo interior, imagens e metaforas, arqu6tipos e prot6tipos, e outros artificios da carpintaria literaria.
Esta apresenta9o global manifesta-se tambem com os cogentes resumos de enredos agilmente intercalados no meio de uma analise penetrante e cristalina. Comr
o talento de encapsular o conteido e o sentido de um romance, e ate, de uma inteira colecao de contos, o Professor Silverman mostra-se um mestre de concisao e
insight. A vista disto, o livro abrange uma quantidade fenomenal de obras: romances, novelas, contos e crbnicas. Dentro do seu formato ensaista, Malcolm Silverman articula interpretac6es perspicazes e certeiras, produzindo consistentemente
anlises de boa categoria. Outrossim, evidencia-se uma grande capacidade para examinar com destreza os diversos e, as vezes, curiosos programas dos seguintes artistas: Ant8nio Torres, Dinah Silveira de Queiroz, Joao Antonio, Joao Ubaldo Ribeiro,
Josue Montello, Lygia Fagundes Telles, Murilo Rubiao, Origenes Lessa, Otto Lara
Resende, Rubem Fonseca, e S6rgio Sant'Ana. Desta forma, o conteddo caleidosc6pico aqui projetado focaliza e salienta astutamente a fecunda produtividade e inspiracao da atual literatura brasileira.
Nota-se tamb6m que cada ensaio se destina a p6r em relevo o reconhecimento
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popular, estabelecido, critico ou promissor dos escritores indicados. Deste ponto de
vista, compreende-se a inclusao de artistas de reputac5es dispares. Ao mesmo tempo,
os excelentes ficcionistas hoje em dia
e apesar da impossibilidade de incluir
ativos>>, como declara o pr6prio critico, a natural, inevitivel e irresistivel questionar
a omissio de outros, como Nelida Pifion. Esta observaiao em nenhum sentido
prop6e desvalorizar a importincia do livro; pelo contririo, ela assinala o interesse
da publicacio dum terceiro volume, assim tornando possivel uma apresentacio
semelhante e inteligente de outros ficcionistas.
Quanto as perspectivas aqui elaboradas, verifica-se uma propensio para descrever todas as publicac6es de cada artista, frisando o aspecto ambiental e tematico.
Nota-se tamb6m uma minuciosa atenglo prestada a construio de personagens com
interminentes alusoes ao cosmos social brasileiro. Em geral, perpassa todos os ensaios um consciencioso exame est6tico da obras principais de cada autor, incluindo
algumas anotag6es comparativas sobre outros prosadores. Assim, o critico consegue
caracterizar cada escritor dentro do seu pr6prio contexto ficcionista e, ao mesmo
tempo, oferece alguns indicios para situar estas obras na hist6ria cultural e literaria brasileira. De todo os capitulos, ressalta <O mundo ficcional de Lygia Fagundes
Telles>>, onde o estudo temitico, psicol6gico e detalhado revela um retrato incisivo
da obra desta escritora que ajuda o leitor a compreender o seu lugar na literatura
intimista e feminina do Brasil.
Por ser extremamente dificil categorizar toda esta literaura recente, estes ensaios
dio-nos a mat6ria-prima para futuras considerac6es sobre a sua classificacio na
hist6ria literaria brasileira. Nesta linha, teria sido todavia interessante incluir um
capitulo com conclus6es gerais, aludindo a correntes, paralelos e pontos de convergencia entre estes e outros escritores brasileiros. Mas isto iria contra o programa do
Professor Silverman. Preferindo exp8r um determinado namero de autores com
esmero o critico nio se desvia do seu plano original. Por isso, recomendamos este
livro, reconhecendo a sua boa articulagio, andlise inteligente e programacio ambiciosa. Quer no mundo romanesco de Dinah Silveira de Queiroz, quer nas cr8nicas
viscerais de Joao Ant8nio, o Professor Silverman mantim assegurado controle da
materia, numa obra que constitui um contributo distinto e de significante mrito
para a critica literaria brasileira.

<<todos

NELSON H,

Brown University.

VIEIRA

