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Este trabalho tem o objetivo de investigar a função que o intelectual possui na
sociedade brasileira, considerando o processo de modernização recente que
conduziu à crise dessa categoria e, principalmente, o impacto que a ditadura militar
teve nesse processo. Para tanto, nos valemos da leitura de dois livros brasileiros:
Um romance de geração (1981), de Sérgio Sant’Anna, e Não falei (2004), de Beatriz
Bracher. Protagonizados respectivamente por um escritor e um professor,
investigamos em que medida eles se distanciam e se aproximam da figura do
intelectual. Além disso, nos coube pensar sobre como esses personagens
compreendiam o futuro do país, a partir dos eventos traumáticos da repressão
militar.

Palavras-chave: intelectual; ditadura militar; literatura brasileira contemporânea;
Sérgio Sant’Anna; Beatriz Bracher
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No livro de Sant’Anna, o escritor Carlos Santeiro vive os últimos anos
da ditadura militar brasileira, transitando em uma espécie de zona
fronteiriça entre a repressão ainda ativa e a reabertura política que já
se anuncia. Há, portanto, uma inevitável imersão do personagem na
instabilidade social do país, o que não deixa de condicionar a própria
estrutura da narrativa.
Já no romance de Bracher, Gustavo Ferreira é um professor
sexagenário que acaba de se aposentar. A nova etapa de vida lhe
impõe o contato com seu passado, que envolve a morte do cunhado,
um militante político assassinado pela repressão, e a tortura da qual
ele próprio foi vítima. O personagem realiza uma reflexão crítica da
educação pública brasileira, considerando sua relação com nosso
passado de violência, que encontra na ditadura militar sua mais
recente manifestação.

Analisar a representação do intelectual nos livros Um romance de
geração, de Sérgio Sant’Anna, e Não falei, de Beatriz Bracher, a fim de
compreender que percepções esses personagens possuem do futuro do
país, a partir da experiência da ditadura militar.

Para pensar a categoria do intelectual, remontamos a Sartre que
tornou-se o paradigma do intelectual europeu no século XX (Cf. Silva,
2004), exercendo enorme influência sobre a esquerda brasileira dos
anos 60 e 70. De fato, ao longo do século passado, ser de esquerda era
uma verdadeira premissa para um intelectual, muito devido a uma
compreensão, segundo Eduardo Prado Coelho (2004), de que o ato de
pensar vinculava-se à ideia de revolução.

Em ambas as obras, percebe-se que a angústia
de fala e criação desses homens, para além de
representar apenas as memórias dos anos de
chumbo, refletem muito mais uma
preocupação com o porvir. Por isso, Carlos
Santeiro deseja tanto escrever o romance de
sua geração, sinalizando a preocupação com a
transmissão de uma experiência que é coletiva
e particular ao mesmo tempo. Gustavo
Ferreira, por sua vez, testemunha da violência
passada e atual, reflete sobre a educação
brasileira, para no fundo pensar o país e seu
futuro como produto cruel da opressão
política.
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‘‘
Trata-se, é evidente, de uma percepção fundada a partir da
intervenção de Émile Zola no caso Dreyfus, que constituiu
o momento de consumação da figura do intelectual nos
moldes aqui tratados.

‘‘

A crença de estarmos destinados ao amanhã nos põe de
costas voltadas para nosso passado e nosso presente,
encenando uma eterna recusa de nós mesmos. Por isso
mesmo, nosso passado, que é um passado de violência e
exploração, está longe de nosso convívio, ausente dos
museus, ignorado pelos nossos monumentos.

Adorno propõe uma elaboração do passado a fim de impedir que ele se repita. Em
alguma medida, é esse o movimento proposto pelo professor Gustavo Ferreira, de Não
falei, que se guia por uma visão crítica da história, funcionando como uma
contracorrente do mito do progresso. Ele compreende as consequências para a
educação pública da transição do Estado ao Mercado operada pelos governos militares.
Gustavo não consegue encarar o passado como uma espécie de paraíso perdido, pois sabe
de que material ele é feito.
Já no romance de Sant’Anna, há a reiteração de que algo precisa ser passado adiante,
revelando uma preocupação com o futuro, com o período pós-ditatorial, que, como bem
observa Avelar, não pode ser entendido apenas como o período democrático. A
inquietação em narrar, representada pela fala de Santeiro, demonstra a compreensão de
que após a reabertura política nossos problemas não se findariam. A literatura brasileira
dos anos 80 vai se dando conta do novo arco modernizante extremamente excludente. É
essa consciência que lhe confere, em boa parte, o tom de fracasso e desesperança.
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