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 A VANGUARDA QUE VEIO DA PROVÍNCIA

Cassiana Lima Cardoso
Doutora em Literatura Comparada pela UFRJ

Resumo: Nem toda vanguarda aporta em primeira instância em uma metrópole: o olhar cosmopolita
pode nascer no coração de uma província, em uma pequena cidadela esquecida entre as montanhas da
Zona da Mata Mineira, por mais surreal que isso possa parecer. A proposta deste ensaio é mostrar, de
forma breve, como se deu o surgimento da Revista Verde de Cataguases, trazendo à cena um de seus
principais  protagonistas,  Rosário  Fusco.  Faremos,  ainda,  uma  curta  introdução  a  dois  de  seus
romances, O Agressor e O Dia do Juízo, apontando para alguns aspectos inovadores de sua obra, que
o tornaram, como consideram alguns críticos, o precursor do Surrealismo no Brasil.
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Abstract: Not all vanguard appears at the first instance in a metropolis: the cosmopolitan look can be
born in the heart of a province, in a small city, forgotten in the mountains of “Zona da Mata Mineira”,
for most surreal it seems. The aim of this essay is to show, briefly, how appeared the “Revista Verde”
of Cataguases and to introduce one of the foremost leaders, Rosário Fusco. We will make still a short
introduction to two of his novels, O Agressor (1943) and  O Dia do Juízo (1961), pointing to some
innovative aspects of his work which took him as some critics appoint a precursor of Surrealism in
Brazil.
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Robert Desnos, um dos fundadores do Surrealismo e criadores da escrita automática

em um poema exclamava: “(...) une fourmi de dix-huit mètres/ avec um chapeau sur la tête/

ça n’existe pas, ça n’existe pas (...) une fourmi parlant français/ parlant latin et javanais/ ça

n’existe pas/ ça n’existe pas/ eh! et! Et porquoi pas!”95 Tão inverossímil quanto a gigantesca

formiga poliglota de Desnos terá sido, talvez, um personagem surgido lá pela Zona da Mata

Mineira,  por ocasião do Modernismo: Rosário Fusco. A coleção de lendas que cerca sua

existência não é fortuita. O escritor era, como vulgarmente hoje se diz, uma verdadeira força

da  natureza. Sua  trajetória,  recheada  de  peripécias  quase  tão  extraordinárias  quando  o

95 “A formiga
Uma formiga de dezoito metros
Com um chapéu elegante e um cetro
Ah! ... isso não existe, é fato!
Uma formiga puxando um carro
cheio de pinguins e patos
Ah! ... Isso não existe, é fato!
Uma formiga falando francês,
ensinando em uma escola latim e javanês ...

Isso não existe, é fato!
Ei!.. Porque não!”
(DESNOS, Robert. Tradução e adaptação: Cassiana Lima Cardoso. http://zip.net/bqqXfS. Blog: Estilhaços de 
Gaveta.)
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universo  insólito  que  invoca  em seus  escritos,  fez  com que  o  folclore  em torno  de  sua

persona embaçasse, por vezes, a genialidade do escritor, que pode ser considerado um dos

precursores do Surrealismo no Brasil.

Nascido em 1910, menino pobre, de São Geraldo - MG, órfão de pai com poucos

meses de idade, quando chegou a Cataguases com a mãe lavadeira, conclui seus estudos com

uma rotina nada fácil: aprendiz de latoeiro, servente de pedreiro, pintor de tabuletas, prático

de farmácia, professor de desenho, bedel de Ginásio. A lida diária não impede, contudo, o

pendor para as coisas do espírito: aos quinze anos já seja colaborador no  Mercúrio, jornal

dirigido por Guilhermino César além de dois pequenos jornais: Boina e Jazz Band.    

Fig. 1: Uma foto rara: Humberto Mauro (de paletó cinza, 
debruçado na escada) recebe os jovens da "Verde" durante a 
filmagem de "Sangue Mineiro". Em pé: Guilhermino César, o 
pianista Renato Gama, Martins Mendes, Ascânio Lopes; 
sentados: Enrique de Resende, Rosário Fusco e Francisco 
Inácio Peixoto. Foto: 1928

De personalidade irreverente e exuberante, Rosário Fusco de Souza Guerra contagiava

a todos. Com apenas dezessete anos, junto a Henrique de Resende liderava a publicação do

primeiro volume da “Verde”, Revista Mensal de Arte de Cultura.   Entre os companheiros

estavam Martins  Mendes,  Camillo  Soares,  Ascânio  Lopes,  Guilhermino  César,  Francisco
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Inácio Peixoto, dentre outros. O enfant terrible de Cataguases contribuiu decisivamente para

a  criação  daquela  que  seria  uma  das  mais  importantes  revistas  modernistas  editadas  no

interior do país. Henrique de Resende, o mais velho do grupo, engenheiro formado, casado, já

estabelecido na cidade, no editorial do primeiro número narra como suas impressões acerca

Rosário Fusco o convenceram da possibilidade de dar vida àquela empresa literária:

(...) o movimento modernista em Minas não se limita ao de Belo Horizonte e Juiz
de Fora. Também aqui, nesta pequenina cidade de algumas milalmas, cresce a flor
maravilhosa do espírito moderno. Vindo de um centro de intelectuais aqui vivi
dois  anos  e  meio  na  mais  completa  ignorância  de  que  em Cataguases,  minha
cidade natal, também se cultivava “a vagabundagem lírica do espírito”... E eis que
uma  bela  tarde  me  apareceu  Rosário  Fusco  –  poeta  de  uma  sensibilidade
estranhíssima, cujos versos cheirando às mais profundas raízes que se afincaram
no seio moreno da terra brasileira, souberam abrir na minha simpatia um lugar que
hoje é seu. (RESENDE, Henrique. Revista Verde, nº01, 1927, p. 10)  
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Foi desse modo, que, antes de lançar-se romancista com a obra O Agressor, em 1943,

Rosário  Fusco  participara  como  um  dos  principais  articuladores  de  um  importante

movimento literário que acontecera na provinciana cidadezinha mineira de Cataguases. Os

poetas da terra, entusiasmados com o chamado modernista de São Paulo e Rio, desejavam

produzir  arte  autônoma,  dando  corpo  a  um dos  principais  postulados  do  movimento:  a

liberdade de pesquisa estética.  

Dentre  os  muitos  bens  que  nos  trouxe  o  modernismo,  sobressai,  é  certo,  a
liberdade com que sonhávamos. Daí a abandonarmos tudo que pudesse subjugar-
nos o espírito, - como são os cânones de toda espécie.

E com a liberdade veio o amor a todas as coisas belas. 

E tudo que é nosso irrompeu no ritmo novo de uma geração nova.

Já não pensamos em Bruges-la-Morte com os seus carrilhões e seus canais.

Já não sonhamos Veneza com suas gôndolas e seus passadiços. Já não cobiçamos a
nudez  de  Salomé.  E  nem tampouco  –  oh  Deus  misericordioso!  –  já  não  nos
embebeda o macetíssimo luar de Verona. (RESENDE, Henrique. Revista Verde, nº
01, 1927, p. 10)  

A  Revista  Verde  foi  a  melhor  e  mais  conhecida  das  publicações  modernistas  do

interior  de  Minas  Gerais.   Agradou  a  Mario  de  Andrade  a  paixão  dos  jovens  daquela

cidadezinha do interior,  que não temiam em pegar à pena e se nivelarem a Shakespeare,

Oscar Wilde, Verlaine ou Mallarmé. Aliás, o interessante desse quase manifesto de Henrique

de Resende, é que ele apresenta alguns nomes do panteão dos jovens da revista, ao mesmo

tempo em que revelava  o  forte  desejo  daqueles  rapazes  de  imprimirem às  suas  criações

identidade própria:

Oscar Wilde abriu na feira literária do Brasil um sortido armazém de Salomés. O
maravilhoso autor  de  De Profundis e  tantas  obras  de  inconcebível  relevo,  não
poderia  nunca  imaginar  que  profundo sentimento  de  beleza  viria  despertar  no
coração dos jovens brasileiros o seu imortal poema hebraico Salomé. 

Mas desse profundo sentimento de beleza nasceu – para desgraça nossa – uma
deplorável preocupação de decalque.

Todos nós sonhamos com Salomé.

Todos nós tentamos criar a nossa Salomé.

E a cabeça de Yokanaan rolou, por várias vezes, decepada pelo gume fino de nossa
pena.

E não houve jovem da geração citada que não contemplasse a Lua – essa pobre e
indefesa vítima dos nossos abusos líricos – dançando a dança mágica dos sete véus
no tablado xadrez da abóbada celeste. 

Aí  estávamos  quando  veio  a  moderníssima  geração.  (RESENDE,  Henrique.
Revista Verde, nº 01, 1927, p. 10) 
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O  pioneirismo  de  Cataguases  no  cenário  modernista  deve,  portanto,  bastante  à

impetuosidade de Fusco. Ainda menino, de dezessete anos, lavador de vidros na farmácia de

seu César, pai de Guilhermino César, Rosário Fusco teve a pachorra de escrever uma carta a

Mario de Andrade, informando da Revista de Cataguases e pedindo o autor uma contribuição

para o volume:  

Mário de Andrade gostava de lembrar, deliciado, o caso do bilhete que um dia, no
final dos anos 20, lhe chegou de Cataguases, na Zona da Mata de Minas Gerais. O
missivista,  um garoto de dezessete anos,  pedia ao já ilustre autor de  Paulicéia
desvairada, sem maior cerimônia, que mandasse “uma bosta qualquer”, para uma
revista  que  ele  e  seus  amigos  estavam editando.  O garoto,  filho  de  lavadeira,
chamava-se Rosário Fusco. (WERNECK, 1992, p. 62)

Em  1927,  pouco  antes  de  sair  o  primeiro  número  da  Verde,  Cataguases  tomou

conhecimento, nas páginas da revista Para Todos, de um recital de poesia moderna, no Teatro

Municipal do Rio de Janeiro, que incluía versos deles, os meninos da terra: “Pela vida afora,

Guilhermino  César  haveria  de  saborear  o  misto  de  incredulidade,  inveja  e  raiva  dos

cataguasenses,  que  até  então  os  ignoravam  e  agora  os  encontravam  onde  mesmo?  Nas

páginas da revista mais famosa do país”. (WERNECK, 1992, p. 64)

O pequeno grupo se formara a partir das sessões do Grêmio Literário Machado de

Assis, do Ginásio Municipal de Cataguases, mas só ganhou corpo e ambição com a entrada

de Rosário Fusco. Henrique de Resende, jovem engenheiro formado em Juiz de Fora, de

volta à cidade,  trabalhava na construção da estrada ligando Cataguases a Leopoldina.  No

excerto abaixo, recolhido pelo romancista Luiz Ruffato, Henrique diz como o conheceu: 

Foi em maio deste ano (1927) que conheci  Rosário Fusco e, logo em seguida,
todos aqueles que hoje fazem parte do grupo  Verde. Autor, que sou, de livro de
poemas (Turris Ebúrnea, M. Lobato & Cia. 1923 – edição esquecida) entendeu
Rosário de mandar-me,  por isso, alguns versos seus, acompanhados de uma carta
interessantíssima.

Saí imediatamente à procura do poeta pelas poucas ruas da cidade pequenina a
perguntar a uns e outros onde era a sua casa, onde trabalhava etc. Não trabalhava
nem tinha  casa.  Mesmo assim,  topamos  logo.  Depois  desse  dia  vieram outras
cartas de Rosário e outros poetas. Resultado: em Junho, éramos nove, dos quais
oito escritores e o pianista Renato Gama. Foi um pasmo. (RUFFATO, 2002, p.81)

À época, conta o jornalista Humberto Werneck, que Rosário Fusco tinha apenas uma

muda de roupa, um terno marrom. Morava com Dona Auta, sua mãe, numa casinha bem

modesta. Sendo assim, à noite, ao chegar da rua, era preciso entregar o único paletó para ser

lavado. Isso não o impedia, contudo, de,  nu da cintura para baixo, ficar à janela, conversando

com os  transeuntes.  Além disso,  eram muitas  as  incursões  à  casa de  Mino,  Guilhermino

César, em busca de tostões para selos no intuito de incrementar sua correspondência com os
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escritores,  que  mandavam  livros  e  alimentavam  a  fome  do  menino-  “gigante  voraz  de

Cataguases” - “um mulato de 1,90cm, acima do nível do mar”, como ele gostava de dizer. 

Não tardou muito e, no segundo semestre de 1927, estavam reunidos no Café do
Fonseca a sonhar com a revista. O nome, diz Henrique de Resende, foi escolhido
sem grandes elucubrações: “Verde quer dizer mocidade, e mocidade é insurreição”.
O mais velho deles era justamente Henrique, que andava pelos 28 anos e já estava
casado; o mais jovem, Rosário, mal chegara aos dezessete e ainda nem sequer se
matriculara, em troca de aulas de desenho, no Ginásio Municipal de Cataguases.
Ascânio Lopes tinha vinte e um, Guilhermino César, dezenove, Francisco Inácio
Peixoto, dezoito. (WERNECK, 1992, p. 65)

A revista não passou despercebida e deu inesperada notoriedade ao município. Seus

integrantes  Henrique  de  Resende,  Antonio  Martins  Mendes,  Ascânio  Lopes,  Guilhermino

César, Francisco Inácio Peixoto, Osvaldo Abritta, Chistophoro Fonte-Boa, Camillo Soares e

Rosário  Fusco  contaram com colaborações  de  todos  os  grupos  Modernistas  do  Brasil  e

conseguiu reunir em suas páginas o que de melhor havia no país do movimento modernista.  

Em 1927, eram publicadas, além da Verde, as revistas Festa, no Rio de Janeiro, e
Electrica,  em  Itanhandu,  sul  de  Minas.  Reunindo  escritores  provenientes  do
Simbolismo,  Festa praticamente  só  publicava  quem  se  enquadrava  em  seus
cânones enquanto a Electrica, além de não ser distribuída nacionalmente, era um
misto  confuso  de  revista  literária  e  catálogo  publicitário,  sem  uma  linha
determinadamente modernista. Sobrava, então, a Verde, bastante eclética e aberta a
todas  as  manifestações,  já  que  tinha  como  princípio  básico  a  liberdade  de
expressão,  o  que  ajudou a  canalizar  toda  a  produção modernista  para  o  único
veículo que dispunham. (RUFFATO, 2002, p. 61)

A aproximação maior com o grupo de São Paulo, - Mário de Andrade, Paulo Prado,

Alcântara Machado, Oswald de Andrade, - se justificava pela identificação de Projetos entre

os verdes e os articuladores da Semana de Arte Moderna. O grupo da revista Verde ligava-se

menos ao grupo de Belo Horizonte (cidade em que morava Ascânio Lopes e onde Francisco

Inácio Peixoto mantinha relações com Carlos Drummond de Andrade) ou aos do Rio (onde

estava João Luís de Almeida).

Isso  explica  porque,  tanto  o  movimento  iniciado  em Belo  Horizonte,  com  A
Revista, quanto o grupo que se formava em torno de Festa, eram bastante discretos
em suas experiências, ao contrário do que pregava o grupo paulista, que queria
avanços  radicais  de  conteúdo  e  forma.  Essa  radicalização  estava  muito  mais
próxima do pensamento que norteava o Grupo Verde. (RUFFATO, 2002, p. 60)

A Verde, no entanto, não declara adesão a nenhuma das revistas modernas. Em um

pequeno editorial “É preciso paz na arte moderna”, Fusco revelava sua perplexidade diante

da polêmica instaurada entre alguns segmentos do movimento. O artigo é um tanto ingênuo,

mas aponta simultaneamente para certo discernimento de quem não está disposto a participar

de falsas polêmicas nem a jogos de poder, comum a quase todos os grupos artísticos. “Cada
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um que rompa o matagal com seu machado! -, como disse o Sr. Austen Amaro. Esse é o

melhor processo de paz na Arte Moderna” (FUSCO, 1927, p. 11).

Assim, a aproximação com São Paulo deve-se, sobretudo, à farta correspondência de

Fusco com Mario de Andrade e ao incentivo soprado pelo autor de Macunaíma, no que dizia

respeito  à  invenção  e  experimentalismo.  A  independência  almejada  pelos  jovens  de

Cataguases agradava a Mario de Andrade e não foram poucos os escritores brasileiros que

dialogaram com os  rapazes  da  Verde por  seu  intermédio.   As  contribuições  para  revista

vinham de toda parte. De fora chegavam contos, artigos e poemas, entre outros, de Carlos

Drummond de Andrade, Emílio Moura, Pedro Nava e João Alphonsus, de Belo Horizonte;

Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Sérgio Milliet e Antônio de Alcântara Machado, de

São Paulo; do Rio, Prudente de Moraes Neto, Marques Rebelo, Murilo Mendes e Augusto

Frederico Schmidt; do Norte, Ascenso Ferreira e Jorge de Lima. De Paris, datado do Rio e

assinado  por  Blaise  Cendrars  –  um dos  autores  que  o  manifesto  do  grupo  Verde havia

desancado  “(...)  o  modus bárbaro  do  sr.  Cendrars  e  outros  franceses  escovados  ou

pacatíssimos” – chegou, para o número 3 da revista, um poema sob medida, Aux jeunes gens

Catacazes :  

Tango vient tanguer

Et jazz vient de jaser

Qu’importe l’étymologie

Si ce petite klaxon m’amuse? 

De São Paulo veio, e foi publicado no número 4, de dezembro de 1927, um poema a

quatro mãos, dos dois grandes articuladores da Semana de Arte Moderna, Mário e Oswald de

Andrade:

Homenagem

aos homens que agem 

Tarsila não pinta mais 
Com verde Paris 
Pinta com Verde 

Cataguazes 

Os Andrades 
Não escrevem mais 

Com terra roxa 
NÃO! 

Escrevem com tinta Verde 
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Cataguazes 

Brecheret 
Não esculpe mais 

com plastilina 
Modela o Brasil 
Com barro Verde 

Cataguases 

Villa Lobos 
Não compõe mais 
Com dissonâncias 
De estravisnquí 

NUNCA! 
Ele é a mina Verde 

Cataguases 

Todos nós 
Somos rapazes 
Muito capazes 

De ir ver de 
Forde Verde 

Os azes 
De Cataguases 

 (Marioswald - Oswaldário dos Andrades, p.09)

Mário  e  Oswald  não  chegaram a  embarcar  num automóvel  rumo  à  Zona  da  Mata

mineira, mas o primeiro manteve considerável conexão com o movimento e mesmo de longe,

não se cansava de encorajá-los, como mostra este fragmento de uma missiva endereçada a

Rosário Fusco: “Guilhermino, Peixoto, Fusco, gente: um abração de saudade e inveja de ver

os três juntos no Café do Fonseca, e eu não. Paciência.” (WERNECK, 1992, p.71).

No quinto volume, a Verde, mudou de cor - a capa ficou vermelha. Sentiu-se madura,

em todo caso,  para anunciar-se como “a melhor revista literária do Brasil” (WERNECK,

1992, p.73). Mas não foi muito além do mês que circulou essa versão rubra, janeiro de 1928.

Provavelmente estava sendo impressa quando, no dia 10, morreu de tuberculose, um de seus

melhores talentos, o poeta Ascânio Lopes. Com apenas 23 anos, vivera algum tempo em Belo

Horizonte, onde teve o seu primeiro poema publicado por Emílio Moura e Carlos Drummond

de Andrade, no Diário de Minas. “O seu brevíssimo tempo de vida”, escreveu Drummond,

não foi suficiente para que conhecesse a Rua da Bahia, então centro da vida intelectual de

Belo Horizonte. Ascânio Lopes passou por ela como um automóvel que “desceu com o farol

apagado, sem buzinar, e desceu para sempre”. (DRUMMOND, 1928, p. 4)

A singela crônica de Drummond, que prestava uma homenagem ao jovem e promissor

poeta, apareceria na última edição da revista Verde em maio de 1929, que era, quase toda ela,
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uma homenagem ao artista que partia, vitimado pela tuberculose:

O desaparecimento de Ascânio precipitou o fim de uma aventura já ameaçada, a
esta  altura,  pela  fatalidade  que,  década  após  década,  imprime  na  história  das
gerações literárias em Minas Gerais: a diáspora. Guilhermino César se mudara
para  Belo Horizonte,  onde faria carreira  na imprensa,  no serviço público e no
magistério  (deixou  marcas  indeléveis  na  formação  de  jovens  aspirantes  à
literatura, como Fernando Sabino, que gravaria seus traços na personagem Toledo,
do  romance  O  encontro  marcado).  Francisco  Inácio  Peixoto  também  andava
ausente da terra, naquele fecho dos anos 20. E Rosário Fusco, o verdadeiro motor
do grupo, não tardaria em partir. (WERNECK, 1992, p.74)

Aos 23 anos, Rosário Fusco muda-se para o Rio de Janeiro, onde irá formar-se em

Direito em 1937. A partir daí inicia-se uma nova etapa na carreira do escritor: o funcionário

federal, o dramaturgo, poeta, jornalista, publicitário, radialista, crítico literário, ensaísta, mas,

sobretudo o romancista, que, em 1943, insurge nas letras brasileiras com a publicação de O

Agressor. 

 Rosário Fusco romancista

Romance,  para  mim,  é  gênero  danado e,  pois,  maior,  o  maior.  Romance  só  é

gênero pequeno, barco de pequena cabotagem, nos compêndios de história literária

dos teoristas nacionais. Ou nos volumes dos narradores brasileiros. Você (vocês,

eu,  qualquer  um)  pode  ler  a  Imitação  (sic)  e  não  se  santificar.  Pode  praticar,

digamos Aristóteles e não se tornar filósofo. Mas se ler o Madame Bovary, por

exemplo, será fatalmente modificado, perdido, irremediavelmente. Só o romance

exige e transmite sensação. Só um artista, um louco varrido, meu Deus do céu,

pode escrever um romance – arte do diabo, sábio,  adivinho,  profeta e canalha,

pregador e santo, catalisador e cirurgião, mágico e ordenador do caos, masoquista

e infeliz (Rosário Fusco, em entrevista para o Pasquim, em 1976).  

 Mais tarde, já como Procurador Geral do Estado, no Rio de Janeiro, Rosário Fusco

daria  vazão  a  uma  personalidade  cosmopolita  e  boêmia.  O  anedotário  em torno  de  sua

dionisíaca  figura,  se  lhe  deu  acesso  à  simpatia  de  alguns  amantes  do  folclore  e  do

biografismo,  talvez  tenha  sido  também  responsável  por  sua  ferina  ironia  permanecer

resguardada à galeria dos escritores malditos da literatura nacional. 

Outros  fatores,  porém,  segundo  relatos  que  recolhi  com escritores  e  pessoas  que

conviveram com Rosário Fusco durante a vida literária, boêmia e cotidiana, colaboraram para
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o seu ostracismo. Dentre eles, a suposta adesão ideológica do escritor ao fascismo, sobretudo

na Era Vargas. Simpatia esta que foi desmentida por alguns de seus amigos e conterrâneos,

mas que, de forma bem evidente, ficou registrada nas páginas do livro Política e Letras, de

1940,  no  qual  Fusco não esconde  sua  admiração ao  também polêmico estadista  Getúlio

Vargas.  Se foi uma “leviandade” ou irreverência do  enfant  terrible de Cataguases,  como

afirmou o poeta Francisco Cabral - outro poeta da terra - não se sabe. O fato é que isso tais

idiossincrasias  não  minimizam  o  impacto  e  a  originalidade  do  estilo  e  da  temática

desenvolvida em sua obra. 

Sua produção literária é profícua. Além de sua participação na Revista Verde, na qual

era um dos principais editores ao lado de Henrique de Resende e Ascânio Lopes, publicou as

seguintes obras:  Fruta do Conde, poesia, 1929;  Amiel, ensaio, 1940;  Vida literária, crítica,

1940; Política e letras, repertório, 1940; O Agressor, romance, 1943 (traduzido para o italiano

e publicado pela Editora Mandadori, em 1969); O Livro de João, romance, 1944; Introdução

à experiência estética, ensaio, 1949;  Anel de Saturno, teatro, 1949;  O viúvo, teatro, 1949;

Carta  à noiva,  romance,  1954.  Para  o TEN (Teatro  Experimental  do Negro),  grupo que

buscava uma dramaturgia protagonizada por negros, escreveu o Auto da noiva, farsa.  O Dia

do Juízo,  de 1961,  foi  seu último romance publicado em vida.  O Agressor,  seu primeiro

romance, ganhou em 2000 uma reedição pela editora Bluhm e em 2001 foram publicados os

inéditos Vacachuvamor e ASA (associação dos Solitários Anônimos).

Promover  a  inserção  da  obra  do  mineiro  Rosário  Fusco  à  tradição  literária  brasileira,

“elevando-o” ao cânone, não é, nem de longe, uma proposta que preocuparia o autor, que já

parecia  prever  sua  condição  de  maldito.  Além disso,  há  muitos  que,  como ele,  por  não

optarem por  modismos  e  investirem em uma poética  que  não  obedecia  às  demandas  da

agenda da crítica de sua época, foram negligenciados pela periodização literária. O diálogo

proposto  entre  sua  obra  e  a  de  outros  escritores  não se  circunscreve  apenas  à  produção

nacional,  embora  a  escritura  fusquiana  estabeleça  pontos  de  contato  com alguns  autores

pertinentes da literatura brasileira. 

Na tradição literária de Minas Gerais, por exemplo, alguns romancistas da década de

30, adotaram em suas obras a temática religiosa, principalmente ligada ao catolicismo, como

tabula de valores que regia o universo metafísico de seus personagens. Perguntas sobre um

homem sem Deus, conflitos sobre transgressão e pecado, dúvidas sobre condutas morais, já

apareciam com intensidade nas obras dos autores da chamada literatura católica das primeiras

décadas do século XX, tanto no Brasil como em outros países.  Todavia, se bem se pode

101



Revista A! n.2, 2014/02 

afirmar que muito dessa literatura é matéria envelhecida em virtude da franca aceitação de

filosofias  materialistas,  dos  princípios  da  psicanálise  e,  sobretudo  por  conta  de  soluções

estéticas  já  superadas,  o  impacto  moral  que  deu  consistência  a  esse  tipo  de  literatura

embasado em uma instituição como a Igreja Católica que ainda subsiste influente, (embora,

felizmente, não como outrora) não deve ser tratado como algo irrisório:

O  homem católico,  moldado  no  vigor  de  um neotomismo  que  fará  lastro  da
teologia mais afirmada pelo catolicismo nos finais do século XIX e, sobretudo nas
primeiras décadas do século subseqüente, não parece ter encontrado respostas para
a  maciça  crítica  que  tanto  as  filosofias  irracionalistas  quanto  as  materialistas
impuseram contra a doutrina católica. O abalo sofrido por esse homem proveio
não tanto da dificuldade de achar em sua doutrina argumentos racionais que o
fizessem sobreviver enquanto católico, mas sim,  da dificuldade de dar à sua fé um
lugar na vida moderna. Assim se a Igreja conseguiu do ponto de vista doutrinário
reformular  os  argumentos  que justificavam sua  doutrina,  isso não  impediu,  no
entanto, que a base existencial de seu rebanho se visse perdida diante das provas
com que não só a ciência ou a filosofia, mas também o cotidiano iriam abalar seu
sólido edifício.(OSAKABE, 2004, p. 80) 

O conteúdo dramático da obra de Rosário Fusco também parece dar continuidade e emergir

da agonizante busca de respostas para questões existenciais que se desfaleceram e deixaram o

homem cristão,  católico,  e mais  precisamente no caso de alguns de seus personagens do

submundo,  desamparados.  No  Dia do Juízo (1961),  o  viés  trágico  da  obra  (que  dialoga

dialeticamente com a mordaz ironia do autor) é conduzido por especulações ininterruptas de

ordem  existencial  e  metafísica  que  habitam  o  denso  universo  psicológico  de  seus

personagens.

Mas não fora Rosário Fusco que inaugurara tal tradição literária no Brasil, iniciada

como já mencionado, na década de 30 do século XX: 

No  caso  brasileiro,  essa  atitude  não  parece  ter  sido  diferente.  Nação
inegavelmente  católica,  até  então,  com  formação  religiosa  fazendo  parte  do
quadro da educação mais aprimorada, sobretudo da elite culta do país, não poderia
ser diferente a literatura produzida e prestigiada no período. A repercussão das
obras  de  Octávio  de  Faria,  Cornélio  Penna,  Lúcio  Cardoso,  grupo  central  do
romance  católico,  e  das  obras  de  autores  identificáveis  com  eles  como  José
Geraldo  Vieira  e  Adonias  Filho,  confirma o quanto no  período eram vivas  as
questões testemunhadas pelos seus romances. (Idem, ibidem, p.80-81)

Entretanto, a inovação da narrativa de Rosário Fusco reside, sobretudo, em que não se fixar

apenas no viés trágico da existência.  A discussão entre pecado, culpa e punição, em sua obra,

se faz por meio de um hibridismo de gêneros, transitando entre o trágico e o cômico, que na

instância  do  narrador  desestabiliza  todo  e  qualquer  discurso  que  se  queira  impor  como

salvação existencial de quem quer que seja.  
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Rosário Fusco e o Surrealismo

Poucos foram os críticos literários que abordaram a obra de Fusco em seus escritos.

Antonio Candido, em um ensaio (reunido no livro Brigada Ligeira ) foi um dos pioneiros na

tentativa  de  uma exegese  de  sua  obra. O título  era  Surrealismo no Brasil.  A análise de

Cândido enxergava  em O  Agressor96,  primeiro  romance  publicado  em  1943,  uma

problematização existencial análoga à empreendida por Franz Kafka, autor de A Metamorfose

e O Processo. 

O romance  O Agressor foi  considerada  pelo  crítico  a  primeira  manifestação  bem

realizada no Brasil  de narrativa fantástica contemporânea.  Seu protagonista,  David,  é  um

sujeito inexpressivo, a anos luz do herói tradicional.  Obedecendo a uma sistemática rotina

imposta a si mesmo no intuito de estabelecer um controle consciente de sua vida, a trajetória

de David é banal.  Sua rota diária consiste em sair da pensão onde mora sozinho, para a

chapelaria  onde  trabalha,  em  uma  rotina  repetitiva  e  entediante.  No  entanto,  o  contato

mínimo com Amanda, funcionária da pensão, e Frederica e Franz, seus patrões, já é suficiente

para que o personagem teça histórias extraordinárias de perseguição. Em seu percurso, do

trabalho para a casa, coisas bizarras acontecem: cartas e telefonemas insólitos, cenas sensuais

numa  das  janelas  do  prédio  vizinho,  agressões  sem  motivo  aparente  por  parte  de

desconhecidos. Sinais dúbios, que, entretanto, produzem no protagonista a ideia fixa de que

Franz, seu patrão, deseja assassiná-lo. 

Miados de gatos parecem ser o leitmotiv para que tempo e espaço sejam distorcidos

pela  percepção  de  David.  Não  há  fronteiras,  contudo,  entre  o  plano  da  alucinação  e  a

realidade.  Tudo porque quem conduz a narrativa - um narrador tão impessoal e burocrático

quanto David – não se dá ao trabalho de fazer mediações: o discurso do narrador absorve a

perspectiva de mundo de David,  enunciando os eventos com frieza absurda,  tal  como se

fizesse um inventário dos chapéus existentes na loja em que ele trabalha como contador. O

tom dado ao  desenrolar  dos  eventos  pelo  narrador  é  relatorial,  com acuidade  analítica  e

riqueza de detalhes que, em vez de expor a lógica dos eventos, acaba por revelar o grotesco

do cotidiano que se sustenta com base em ações automatizadas.  

 Esse  híbrido  de  ironia  e  lucidez  aparece  na  maioria  dos  textos  de  Kafka.   A

96Na década de 70, os direitos de "O Agressor" foram comprados pelo cineasta Orson Welles, mas o filme 
nunca chegou a ser realizado. 
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abordagem do escritor de Praga está totalmente relacionada com a condição do ser humano

moderno  e  sua  condição  de  oprimido  ante  o  mundo  administrado.  O  olhar  kafkiano  é

direcionado  para  coisas  como  a  opressão  burocrática  das  instituições,  a  "justiça"  e  a

fragilidade do homem comum frente a problemas cotidianos.

O  paralelo  com  Kafka  é,  portanto,  bastante  compreensível,  tendo  em  vista  a

aproximação temática existente entre a obra de Fusco e a do escritor theco. Aproximando o

estilo do escritor de Praga ao de Rosário Fusco, Antonio Candido observa:

Se  tomarmos  o  livro  de  Kafka,  O  Processo,  por  exemplo,  classificado  nos
compêndios como expressionista, mas que é da mesma natureza de O Agressor –
que, seja dito de passagem muito e muito lhe deve - reconhecemos imediatamente
a sua legitimidade e a sua verdade. É um livro de um pobre judeu tcheco, filho de
uma civilização milenar  que se  vê presa  aos  mais  cruciantes  problemas;  cujos
valores passam por uma revisão que Kafka, como seus patrícios, sente no sangue,
porque ela lhes arruína a vida e desequilibra de todo o meio social em que vivem.
Sob o  seu livro –  e,  sobretudo sob  O Castelo -  serpenteia  uma metafísica  do
Inatingível que é a própria razão de ser do surrealismo, ou expressionismo, que
seja, de europeu dilacerado pela crise de valores. (CANDIDO, 2004, p.47)

 Desse modo, Antonio Candido reconhecia a importância do romance de estreia do

escritor, mas ao classificá-lo como Surrealista, fazia restrições à pertinência de uma produção

literária deste caráter no sentido de que, em sua visão, o exercício literário empreendido por

Rosário  Fusco  não  correspondia  a  uma  concepção  geral  do  pensamento  e  da  literatura,

enquanto manifestação da realidade nacional:

O super-realismo é uma tendência irracionalista constante do espírito ocidental
desde  os  fins  do  século  XVII,  do  movimento  rosacruzista  ao  Surrealismo,
passando por  Swedenborg,  Blake,  o  Espiritismo,  a  Teosofia,  o Simbolismo,  as
diferentes filosofias antiintelectualistas. Corre paralelo com a crise desse espírito,
desintegrado  pelo  individualismo  burguês  e,  em  seguida,  pela  crise  do
capitalismo.  Não  sei  o  valor  em  si  deste  movimento,  nem  o  que  trouxe  de
permanente para as artes, nas quais repercutiu tão fundamente. Não sei se a sua
contribuição será rejeitada como deletéria por uma futura arte clássica. Sei que,
em todos os  percalços  inerentes,  serviu,  em literatura,  para  dar  uma amplidão
nunca  sonhada  aos  meios  de  expressão  e,  portanto,  para  aprofundar  muito  o
conhecimento de ordem literária. Serviu, sobretudo, de meio insubstituível para
exprimir alguns aspectos fundamentais duma época de instabilidade e confusão
dos padrões de inteligência e conduta. (CANDIDO, 2004, p. 96)

Cândido considerava que o Surrealismo, à semelhança dos outros movimentos super-

realistas, é índice de uma crise de evolução na história intelectual do Ocidente e que o Brasil

participara dessa tendência na realização de O Agressor por Rosário Fusco, não por uma crise

de  valores  vivenciada  em  nossa  sociedade,  nem  por  um  processo  de  amadurecimento

literário, mas por mero contágio: “No livro de Rosário Fusco não encontro esse processo de

assimilação,  mas  sim um mecanismo mais  simples  de  adoção  de  valores  literários,  uma
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tentativa de transplantar a planta estrangeira para nossa pátria.” (CÂNDIDO, 2004, p. 97)

Para Antonio Candido, a empresa de Rosário Fusco na obra  O Agressor, se por um

lado  apresentava  uma variação  na  literatura  nacional,  devido  o  exercício  de  composição

literária  que  o  livro  assume  “feito  com  inteligência  e  engenho”,  por  outro  lado  não

representava uma problemática vital para a inteligência brasileira: “No Brasil o Surrealismo,

além de ginástica mental, só pode ser compreendido como uma contribuição técnica, nunca

como uma concepção geral do pensamento e da literatura, à maneira por que é cabível na

Europa.” (CANDIDO, 2004, p. 98).

Discordamos  da  opinião  do  crítico.  Em  nossa  concepção  estão  latentes  questões

concernentes  ao  processo  de  colonização  brasileira,  a  repressão  moral  e  social,  que  se

edificou a  partir  da introdução (ou seria  melhor  imposição?)  de  valores  concernentes  ao

cristianismo e à maneira unívoca de enxergar a realidade na perspectiva do homem europeu.

Um “defeito” que enxerga o crítico no romance de Fusco (e que invalida “a utilidade” da

adoção do Surrealismo na Literatura nacional, é justamente a diluição de um princípio de

causalidade no universo ficcional. No entanto, um dos aspectos nucleares em O Agressor é

mostrar que a realidade é multifacetada, para além da objetividade dos eventos, há múltiplas

possibilidades de acesso ao real. A entronização da lógica e da razão, contudo, produz seres

como David, que circunscritos ao mundo administrado, acreditam haver sim a possibilidade

de uma ordenação, encontrando no real uma partitura impecável de todos os princípios que

fundamentam sua “ilha existencial”. Na ausência de um mundo regido pela causalidade e de

uma atitude de alteridade, o indivíduo “normal”, acredita possuir um diapasão para tudo, é

reduzido  a  uma  figura  patética.  Há,  diferentemente  dos  personagens  de  Kafka,  que

apresentam uma condição trágica mais acentuada, um aprofundamento no que há de jocoso e

grotesco  nas  lentes  usadas  pelo  personagem  David,  ao  experimentar  o  mundo.  Tal

descompasso  é  passível  de  ser  percebido  por  seu  leitor,  que  desconfia  daquela  falsa

ordenação ansiada pelo protagonista. Solipsista, encapsulado em uma realidade metódica que

deseja dominar, David fecha os olhos para as injustiças e ocorrências cotidianas para se supor

perseguido e atormentado por vozes que o condenam. 

Entretanto, ao contrário do romance de Kafka, em que também o leitor é capaz de

pressentir  que algo desconhecido esmaga a subjetividade dos seres,  no caso de David,  o

oposto acontece: é justamente a impossibilidade de medir o mundo e dominá-lo, que faz com

que o personagem distorça a realidade de forma brutal, inaugurando uma realidade própria na

qual é protagonista de uma paranóia, de uma perseguição inexistente criada por ele mesmo,
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por não se dar conta de sua própria insignificância. 

Logo  no  início  do  romance,  por  exemplo,  há  um episódio  em que  uma moça  é

agredida sumariamente por  uma multidão.  Não há  motivos  para  o ato de  violência.   Na

Chapelaria, funcionários e clientes tentam discutir os motivos da agressão:

– Imagine o senhor – começou dizendo – a moça não fez coisa alguma e levaram-
na presa. Um absurdo. Ela vinha vindo. Em frente à vitrina, parou olhando um
bolo  enfeitado  que  estava  exposto.  Foi  ajuntando  gente,  ajuntando  e,  quando
menos se esperava,  recebia ordem de prisão.  À toa.  Veja o senhor se se pode
conceber uma coisa dessas. Se tivesse estado ali com más intenções, ainda vá.
Mas que intenções poderia ter tido diante de uma vitrina onde expõem um bolo?
(FUSCO, 2000, p. 20)

David, porém, se nega a participar do episódio. O rumor das pessoas envolvidas lhe parece

um rosnar de gatos.  Ao jovem, que insistia que desse um parecer a respeito do ocorrido,

David  dedica  sua  mais  profunda  indiferença,  e  segue  a  escovar  os  chapéus  do

estabelecimento.  “–  Não  importa  –  disse  David.  E  continuou  escovando  o  chapéu,  todo

entregue à preocupação que o absorvia” (FUSCO, 2000, p. 20). 

Mais dados a respeito da moça vão surgindo na discussão: a moça era jovem, bonita,

mas não aparentava ser uma assassina. Era perseguida por um bando de homens, porque

estava com um vestido transparente. E não chorava. Não sentia, portanto, nenhuma culpa

diante da injustiça que sofrera. David, no entanto, não compreende o que se passa, não quer

se envolver. O ruído dos gatos em sua cabeça vai se tornando cada vez mais acentuado à

medida que os fatos lhe são apresentados, gerando uma série de mal-entendidos, que vão

pontuar sua trajetória ao longo do romance:  

– Ouviu isso alguma vez na vida, o senhor que se diz um homem experimentado?

– Não importa... Pode ser um gato, deve ser um gato.

– Gato? Ó, senhor David, o senhor está brincando comigo. Então, acha que uma
moça daquelas,  aliás bonita,  segundo dizem,  é capaz de trazer um revólver na
bolsa, especialmente para matar um gato? Afirmam que os gatos têm sete fôlegos,
eu acredito nisso. Uma vez, até, quando eu era criança...  (FUSCO, 2000, p. 22)

A situação torna-se tão insuportável para David que este abandona a sala. É certo que a moça

não é culpada, é uma espécie de Geni, sumariamente acusada e julgada por uma multidão

enfurecida  e  ignorante.  A passagem serve  de  ensejo  para  mostrar  como o  real  pode ser

deformado por estereótipos e ideias pré-concebidas. Se o universo ficcional de Rosário Fusco

tem como matéria-prima uma realidade convulsa e embaralhada, a forma romanesca adota

por  ele  obedecerá ao mesmo princípio.  Tal  empresa não se dá através  de uma literatura

realista  e  sim sob a  ótica  deformadora do grotesco.  Poderíamos dizer  que só essa  visão
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distorcia,  embaçada  da  realidade,  poderia  mostrar  o  real  sob  um ponto  de  vista  que  se

afastasse  das  lentes  européias,  ironizando,  simultaneamente,  a  exatidão  contida  em uma

leitura exótica do Brasil,  em sua própria forma. Mas é certo também que Rosário Fusco

amadurecerá seu estilo. Se na opinião do estudioso, o primeiro romance de Rosário Fusco,

ainda se anunciava como uma “abstração intelectual” o mesmo não se poderá afirmar acerca

do romance O Dia do Juízo (1961), obra de maior maturidade do autor.  Nele, a tendência,

supra-realista ou surrealista, como autodefiniu sua escrita, na já mencionada entrevista ao

Pasquim, se realizará com certo apuro de estilo e apresentará personagens passíveis de serem

encontrados em qualquer subúrbio do país. 

            O Dia do Juízo é um romance de uma nação eminentemente católica, cristã. Nele,

personagens  que  foram colonizados  e  permanecem como parias  em uma sociedade  cuja

desigualdade social reina de forma alarmante, se martirizam em virtude de um código de

conduta moral que não corresponde aos seus anseios. Personagens que se tornam pervertidos,

amedrontados  por  monstros  erigidos  por  suas  próprias  consciências,  que  os  imobilizam

enquanto indivíduos. Este romance vem apresentar uma narrativa na qual, já amadurecido,

Rosário Fusco faz uso de um estilo que em nada atende aos leitores que procuram em sua

literatura mero entretenimento. Antes, traz à baila uma discussão acerca da maneira com a

qual  se  instituiu,  em nome do  cristianismo,  todo  um código  de  valores  que  sustenta  os

interesses da classe dominante enquanto formadora de preceitos que determinam o que é

certo e errado dentro da conduta social.  Para isso, faz uso de uma linguagem jocosa, repleta

de escatologias que se desenvolve em um ritmo violento, brusco, que evidentemente choca o

leitor desavisado.   Por ocasião de seu lançamento, escreveu Massaud Moisés sobre a obra:

O material que o romancista tinha em mãos era extremamente rico e polimórfico,
como  revela  própria  obra,  talvez  mais  do  que  pudesse  comportar,  enquanto
narrativa  de  ficção.  Por  isso,  o  romance  é  feito  de  pequenos  dramas  que
entrelaçam, que se embaralham, formando um pólipo algumas vezes misterioso e
nebuloso. De estrutura intricada, entrecruzada, a narrativa não flui, não evolui ao
longo  dos  acontecimentos  ao  contrário,  dá  sempre  impressão  de  estar
recomeçando,  recomeçando  mesmo,  tal  a  presença  de  novos  ingredientes
perturbadores da ação,  ou de personagens novas que vão surgindo como num
ballet, executam seu passo cheio de sortilégio, encantamento, e desaparecem, para
depois  surgirem de inopino.  Com isso,  o  romance  faz-se  por  soma e  não por
multiplicação. Uma espécie de círculo vicioso ou de redemoinho, em que só a
figura  de Primavera,  a heroína (se  quiser  falar  em heroína num romance sem
nenhuma preocupação de fabricar esse tipo de concepção de realidade cultural em
flagrante  desgaste,  ou  desprestígio)  transita  de  uma  adolescência  marginal  e
devassa, embora inconsciente e ingênua, para a morte quase sem razão de ser.
(MOISES, 1961, p.6)
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Porém, o procedimento estilístico adotado por Rosário Fusco em O Dia do Juízo, ao

apresentar uma narrativa circular ou que expressasse um círculo vicioso, correspondia, na

verdade a uma atitude consciente do autor e não a uma falha estrutural do romance, como

interpretou  Massaud  Moisés  na  época.  Quero  dizer  com  isso,  que  a  repetição  era  um

procedimento que visava evidenciar o sofrimento dos personagens e tautologia dos valores

em que se baseava esse sofrimento. Isso porque, ao penetrar no íntimo de seus personagens

habitantes do submundo, o narrador deparava-se com um universo inconsciente encharcado

de valores morais próprios do cristianismo que não eram coniventes àqueles seres de carne e

osso e os fazia realmente cair em uma atitude de estagnação, por negar qualquer principio de

individuação que  lhes  propiciasse  um  devir. A citada  circularidade  existente  no  romance

aparece em virtude do desejo do romancista  em descrever a negação dos instintos como

negação de si mesmo, por meio de uma ideologia religiosa que prometia salvação em troca

de uma renúncia ao prazer e à dor:

Parece que vale a pena deter um pouco a atenção sobre o modo como o escritor
trata  os  protagonistas:  em hipótese  nenhuma  se  trata  de  criaturas  empalhadas,
inverossímeis. Ao reverso, têm muita força e verdade, mas o romancista exerce
sobre elas um domínio despótico, não permitindo que façam alguma coisa fora do
que suas vidas permitem acreditar que façam. (MOISES, 1961, p.6).

Em primeiro lugar, parece o ensaísta confundir a instância do narrador, com o autor. Sim, no

desfecho do livro, o narrador também se apresenta como personagem que irá à missa de

sétimo dia de Primavera. Mas, veja bem: é o narrador que se apresenta e não Rosário Fusco.

Esse  narrador  incorpora  todas  as  forças  coercitivas  do  sujeito  em sua  fala.  Aquilo,  que

Althusser chamou de aparelhos ideológicos do Estado, que produz culpa e sujeição, e que,

por vezes, só é passível de ser redimido a partir de um contrato com a religião. Deus, no

entanto, até certa altura, não responde às angústias vivenciadas pelos seus personagens.    

A  afasia  divina,  no  entanto,  será  interrompida,  encarnada  em  um  expediente

Surrealista.  A aparição repentina de uma Minhoca, em um capítulo à parte do livro, por meio

de um longo solilóquio, faz um irônico elogio à razão e a perspicácia humana, ao revelar-se

um “arauto” de Deus enviado aos homens:

Antes de mais nada, quero censurá-los pela leviana invenção de que os fiz à minha
imagem e  semelhança.  Se  assim fosse,  como eu  poderia  arrepender-me  de  os
haver criado? Notem bem: mais que mero ensaio de sovetage, o Dilúvio foi, e é,
prova  do  meu  arrependimento  por  tê-los  criado.  Com  ele,  entretanto,  não
interrompi a vida no planeta, como sabem: apenas afoguei os maus elementos e
deixei a barca correr. Agora, uma coisa: os senhores é que fizeram à sua imagem e
semelhança, néscios. Onde já se viu Espírito fazer anos, deixar crescer barba e
cabelo e andar de camisola entre os astros? Homessa. (...) A verdade é a seguinte:
assim que aprontei o mundo, nas águas da primeira chuva lavei as mãos, sujas do
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barro  com que  esculpi  seus  pais,  enxuguei-as  nos  cabelos  das  sereias  ,  e  fui
dormir, cansado pra chuchu. Sete dias gastei para fazer a terra que os senhores
transformaram nesta lamentável droga.(...) Pela agenda do ano zero a esta data, sei
que viveram me bajulando, ou me combatendo, e, nas horas de aperto, invocaram
meu santo nome em vão: sempre para pedir. Curioso é que, às vezes, na mesma
família, à mesma hora do almoço, se um queria bife o outro queria mocotó. Nunca
atendi a ninguém, não me acordaram suas súplicas, deixei que o natural rolasse,
com o  marfim.  Do  marfim,  fabricaram bolas  de  bilhar  e  berloques.  Mas,  do
natural,  que  que  vocês  fizeram?  Vaidosos,  por  outros  deuses  se  tomando,
decidiram superar-me.  E  tiveram enfermidades  (do  plebeu  sapinho  à  realenga
estafa)  e  chateações  (da  molesta  perda  de  emprego  à  indescritível  dor  de
cotovelo), e acabaram todos neurotizados. Bem feito. (FUSCO, 1961, 247-248)

Assim como Machado de Assis,  que em  Memórias  Póstumas dedica ao verme as

páginas de sua história, e Augusto dos Anjos que o elege como seu Deus, a minhoca de O

Dia do Juízo vem demonstrar a pequenez humana, satirizando a maneira com a qual o ser

humano se superestimou enquanto espécie ao longo da história da humanidade.   

Neste caso, o romance  O Dia do Juízo  apresenta aspectos da arte expressionista ou

super-realista, à medida que percebemos nele uma deformação de uma sociedade que vê bem

de perto, por meio da exploração dos monólogos interiores dos personagens, ruir toda uma

doutrina que se estabeleceu como redentora por mais de dois mil anos, isso se só levarmos

em conta a influência do cristianismo na sociedade Ocidental e abandonarmos a permanência

do pensamento platônico em nossa cultura. Aliás, Nietzsche já dissera que o cristianismo

nada mais era que “platonismo para os pobres”.

A escritura de Rosário Fusco também estabelece diversos pontos de contato com o

expressionismo, termo que, na primeira metade do século XX, embora aplicado inicialmente

à  pintura,  abrangia  fenômeno  bem  mais  amplo  e  complexo:  batizava  abertamente  a

inquietação (agitação) espiritual e a renovação cultural que se encontrava em marcha não só

na Alemanha, mas também em toda a Europa, passando, então,  a ser aplicado também à

literatura. Seus ideais não ficaram completamente claros e definidos, mas sua conduta seguiu

uma linha lúcida e decidida, impulsionada por um núcleo central de aspirações e metas, que

permitiu  reunir,  nesse  movimento  autores  e  personalidades  diversas.   

Os antecedentes do Expressionismo, nas artes plásticas, podem se encontrados em

Van Gogh (um dos pintores prediletos de Rosário Fusco): “Vejo expressão e até alma em toda

a natureza”; na nostalgia da arte primitiva de Gauguin; na escultura negra; e na obra violenta

e trágica do norueguês Edvard Munch. Mas foi com o grupo da Ponte (“Brücke”), formado

na Alemanha em 1905, que a pintura expressionista começou a se impor.

 A destruição  expressionista  da  imagem  tradicional  foi  favorecida  pela  crise  da
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sociedade e pela desarticulação moral que antecederam a Primeira Guerra Mundial. Assim, o

movimento baseou-se em sua imagem de condição humana e procurou transmitir às telas a

situação do homem no mundo, seus vícios e seus horrores. As cores tornaram-se violentas e

explosivas, as figuras, distorcidas, quase caricaturais, e a perspectiva foi negligenciada. Os

artistas infundiram aos objetos sua própria personalidade e as emoções derivadas da tradição

romântica (na qual sonho e imaginação eram valores essências). E isso sob uma nova forma

do trágico, unido à angústia do século XX. 

De fato verificou-se ser recorrente na obra de Rosário Fusco, uma insistente crítica à

moralidade de costume. Tal incidência temática fará com que na estruturação formal de seu

texto tome corpo, de maneira cada vez mais elaborada, uma poética na qual o foco seja a

constituição  psicológica  de  seus  personagens  em conflito  com a  realidade  na  qual  estão

inseridos. Se o monólogo interior prevalece, não há, no entanto, motivos para afirmação de

que sua obra seja desprovida de caráter sociológico. 

Se Kafka, em sua obra, trouxe à tona o indivíduo arremessado a um estranho território

no qual a percepção da realidade assemelha-se a um limbo por não se adaptar às normas e às

leis  que  regiam  a  sociedade  de  seu  tempo,  Fusco  enfocará  este  mesmo  indivíduo  que,

desfamiliarizado de si, em função da moralidade de costume que lhe é incorporada como

pressuposto ético destituiu-se de sua morada, de sua vontade de potência, de seu próprio ser. 

O Dia do Juízo, último romance publicado em vida, é de 1961 e trata da trajetória de

uma jovem personagem, Primavera e de outros habitantes do submundo. O espaço abordado

pelo escritor, no qual transitam os personagens – rodoviárias, prostíbulos, bares, pensões e

praças públicas-, são locais nos quais o discurso dos marginalizados ganha vigência. Porém

ao falarem de si próprios, afastam-se seus personagens de qualquer atitude realista. Eles se

deformaram se divorciaram de si e de seu meio, e encontram-se irremediavelmente perdidos

em um redemoinho do qual não são capazes de escapar em virtude da moralidade de costume

que incorporaram como pressuposto ético.  

Antonio Candido, em outro texto, intitulado  A Nova Narrativa, comenta os rumos

que o romance brasileiro tomava após as conquistas do Modernismo. O texto não menciona

Rosário Fusco, mas faz comentários de relativa importância sobre a constituição estrutural e

temática dos romances dos decênios 30, 40, 50, 60 e 70. Especificamente sobre a década de

60, momento no qual é publicado O Dia do Juízo lê-se:

Por  outras  palavras,  Clarice  mostrava  que  a  realidade  social  ou  pessoal  (que
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fornece o tema), e o instrumento verbal (que constitui a linguagem) se justificam,
antes  de  mais  nada,  pelo  fato  de  produzirem uma  realidade  própria,  com sua
inteligibilidade específica . Não se trata de ver o texto como algo que se esgota ao
conduzir a este ou aquele aspecto do mundo e do ser; mas de lhe pedir que crie
para nós o mundo, ou um mundo que existe e atua na medida em que é discurso
literário. (CANDIDO, 2004, p. 206) 

As primeiras colocações críticas sobre as narrativas de Clarice decorreram do seu

romance de estréia,  Perto do coração selvagem (1943), sendo, portanto sincrônicas àquelas

dedicadas a  O agressor, de Rosário Fusco, também lançado em 1943. Ainda que ambas as

publicações mereçam certa atenção nesta ocasião, o romance de Clarice Lispector e sua obra

posterior começam adquirir uma crescente fortuna crítica, sobretudo a partir da década dos

60, enquanto a obra fusquiana permaneceu no obscurecimento.

 Contudo,  se  a  escrita  de  Clarice  Lispector  era  a  concretização  de  todos  os

pressupostos defendidos  pelos  modernistas  nas  décadas  anteriores,  principalmente no que

dizia  respeito  à  liberdade de pesquisa estética,  e  não  era  reconhecida  como tal  (Antonio

Cândido também fora o primeiro crítico a pronunciar-se sobre a obra de Clarice e, embora a

elogiasse em alguns aspectos, julgou em sua obra ainda haver algumas falhas estruturais);

não  deixava  de  ser  também  a  obra  de  Rosário  Fusco  uma  continuidade  do  Projeto

Modernista.  A incidência  de  termos  da  fala  coloquial  em  sua  narrativa,  a  temática  que

investia contra as convenções sociais, e, principalmente as inovações presentes no corpo de

sua  narrativa  eram aspectos  que  faziam com que seus  romances  trouxessem em si  uma

elaboração  originalmente  genuína.  Como  observa  Massaud  Moisés,  por  ocasião  de  seu

lançamento, em 1961:

Dia do Juízo é uma leitura para maiores de idade, experiência e inteligência. É
isso mesmo, por várias razões juntas, a começar da linguagem, que não se detém
diante do palavrão, a palavra justa para transmitir determinada situação, estado de
alma. E é forte pela densidade dos problemas humanos postos,  acima de todo
prazer lúdico do leitor apressado, normalmente procurando no romance a história
repousante e ligeira, lida sem maior esforço da sensibilidade e da inteligência, que
não faça pensar,  em suma.  Dia do Juízo está  precisamente  do lado oposto de
qualquer leitura por prazer. Intencionalmente, o romance escreveu uma obra para
“chocar”  o  leitor,  quem sabe  para  fazê-lo  despertar  de  uma  modorra,  igual  à
morte, ou pior que ela, pois é feita dos sentidos satisfeitos não encontra outra
razão para viver senão no sexo e no estômago. É forte porque é um impacto que
os acomodados não querem sentir, por preço algum; incomoda e angustia, e tira o
gosto de viver miudamente. (MOISES, 1961, p.06)

O Dia  do  Juízo é  um romance  denso,  ainda,  enquanto  forma  de  ficção:  não  faz

concessões  a  nenhuma  facilidade  de  leitura.  Distante  da  estrutura  linear  do  romance

tradicional,  em  que  as  coisas  se  punham  no  devido  lugar  desde  o  começo,  aposta  da

desordem e na casualidade, numa espécie de poética ziguezagueante e convulsa. Ao longo o
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romance, os núcleos dramáticos impõem-se por si próprios e solicitam fibra de atleta para a

profundidade do mergulho. Tal como Machado de Assis, que exigia leitores atentos para as

diabruras e armadilhas de sua linguagem, Rosário Fusco requer daqueles que o lêem certa

resistência. Se os temas são indigestos, a forma também o será.   

Rosário  Fusco,  através  de  um retrato  do  delírio  dos  que  se  arrastam a  viver
eroticamente,  como se fosse o fim dos tempos procura analisar as relações do
Homem com a Morte,  Deus,  o Destino,  etc.  Dir-se-ia um grito  de revolta,  de
imprecação, ou anseio de crença e salvação, que afinal se reduz a dialogar com as
alturas à espera de uma palavra menos perecível, ou de uma verdade menos fugaz.
O gosto erótico, que lhes é tudo, é nada, e só lhes deixa, no rescaldo, um sabor
amargo de pequenez e derrota.  (MOISES, 1961, p.06)

  Na obra  Dia do Juízo, nos deparamos com núcleos dramáticos atordoantes de um

romancista  em plena posse de seus  recursos:  a  tensão dramática não se dissolve em um

momento sequer. No decorrer da narrativa mantém-se narrador e leitor, o fôlego suspenso

durante  todo  o  tempo.  Em  circunstância  alguma  a  monotonia  de  uma  rotina  previsível

prevalece. O clima denso, incessantemente agitado, até o desfecho induz o leitor a pensar que

algo lhe será revelado, sobre um mistério insolúvel que é o homem e sua estultícia a respeito

de sua capacidade de senhorear-se de seu Destino, quando a cartilha que rege suas ações

atende aos interesses de uma instituição religiosa, que a muito já deixou de ser o ideal para

uma realidade que se quer vida: o cristianismo. E o irônico narrador fusquiano não pretende

poupar nenhum de seus personagens que se dispuseram a aceitar esse engodo em troca da

salvação no dia do Juízo Final.   

Referências: 

Artigos:

O Pasquim. “Rosário Fusco: o escritor brasileiro é um supercamelô”. nº 356, 19 a 25/03/76, 
p. 10 – 15. Entrevista concedida à Ronaldo Werneck e Joaquim Branco, fruto de uma 
colagem de textos, pois como mencionado na matéria de “O Pasquim”, Rosário Fusco não 
gostava de gravador.

Periódicos:

Revista Verde. 1927-1929.

Revista Cultura e Política. 1927-29.

BRANCO, Joaquim. Passagem para Modernidade: transgressões e experimentos na poesia
de Cataguases (década de 20). Cataguases: Instituto Francisco Inácio Peixoto, 2000. 

112



Revista A! n.2, 2014/02 

CANDIDO, Antonio. Brigada Ligeira. Surrealismo no Brasil. 3ª ed. revisada pelo autor. Rio
de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2004.

______. A educação pela noite. A nova narrativa. São Paulo: Ática, 1989.

OSAKABE, Haquira. O crime como redenção – Uma aproximação aos primeiros romances
católicos  de  30.  In:  FINAZZI,  Ettore-Agrò  e  Roberto  Vecchi.  Formas  e  Mediações  do
Trágico Moderno. Uma leitura do Brasil. São Paulo: Unimarco Editora, 2004. 

FUSCO, Rosário. O Agressor. São Paulo: Bluhm, 2000.

______. O Dia do Juízo. Rio de Janeiro: José Olympio, 1961.

MAMEDE,  Anice.  Aspectos  surrealistas  em  O  Agressor,  de  Rosário  Fusco.
Cataguases: Francisca de Souza Peixoto, 2008. 

MOISÉS, Massaud. Dia do Juízo. Minas Gerais - Suplemento Literário, 1977. 

113


