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EnfrEntando miStérioS pErSiStEntES

Luís Augusto Fischer

O assunto aqui é Simões Lopes Neto. Este é um novo e vibrante 
livro em torno de sua vida e sua obra. Em matéria de espaço, pode-
ríamos então nos cingir a Pelotas, Porto Alegre e Rio de Janeiro, 
as três cidades por onde circulou, ou à geografia do Rio Grande 
do Sul, no máximo, e quanto ao tempo poderíamos nos limitar 
aos anos entre 1865, seu nascimento, e 1916, sua morte. Mas não. 
Embora aqui se vá conhecer um conjunto de depoimentos sobre 
essa figura – escritor de méritos, inventor e praticante de formas 
literárias de grande futuro, cidadão de sua cidade natal – por parte 
de gente que o conheceu diretamente, esta apresentação pede 
licença para dar uma volta. Uma longa volta.

Prometo que o leitor voltará desse passeio com alguns 
ganhos interessantes para conhecer nosso escritor, para pensar 
sobre ele. De todo modo, como sempre ocorre com apresenta-
ções e prefácios, se o leitor quiser mesmo ir ao ponto, pule tudo 
isso e vá direto aos depoimentos, coligidos, revisados e anotados 
por essa grande figura que é Carlos Francisco Sica Diniz, que 
em muitas outras ocasiões já deu provas de seu grande valor 
na pesquisa, divulgação e esclarecimento da vida e da obra de 
Simões Lopes Neto.

Este é seguramente um dos mais interessantes livros que se 
pode conceber para uma finalidade específica – ganhar mais proxi-
midade do homem João Simões Lopes Neto, saber mais de sua 
vida, de seu jeito, de seus sonhos. 

Literatura e subjetividade

Pouco mais de cem anos atrás, na época em que Simões Lopes 
Neto vivia seus anos de maturidade, houve um fenômeno intelec-
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tual que viria a ter grande impacto, pelos cem anos seguintes e 
até hoje, no modo como concebemos o fenômeno da literatura. 
Naquele momento – digamos entre 1900 e 1930 –, se definiram 
os contornos do que hoje se chama, nas faculdades de Letras, de 
“teoria da literatura”. 

Até então, é claro que já havia muita reflexão sobre o fenômeno 
literário. Desde Aristóteles, ao menos, houve pensadores sistemá-
ticos que tentaram formular ideias gerais sobre estilos de escrita, 
gêneros de texto, funções da literatura e tanta outra coisa. Aris-
tóteles concebeu e publicou um livro, a Poética, que já no século 
IV a. C. sintetizava sua visão sobre os grandes gêneros da litera-
tura (epopeia, lírica e drama). Era também, em alguma medida, 
uma legislação sobre o fenômeno literário, porque seu livro serviu 
como referência para muitas gerações.

Passaram-se tempos e, a partir do século XVI, com a impressão 
no Ocidente de tipos móveis inventada por Gutemberg, popu-
larizou-se enormemente o livro, um suporte capaz de espalhar-se 
mundo afora, levando em suas páginas de tudo – religião, ciência 
e muita literatura. Muito mais gente aprendeu a ler e escrever, 
muito mais gente teve acesso ao patrimônio literário, muito mais 
gente começou a experimentar as maravilhas de contar histórias, 
propor poemas, criar dramas; com isso, com a prática agora multi-
tudinária da escrita, aquilo que parecia estável e codificado, ou 
em Aristóteles, ou nos cânones cristãos, passou a conhecer novos 
formatos, novas vozes. 

Na Europa, uma nova sensibilidade ganhou forma literária com 
comédias e tragédias e poemas na mão do inglês William Shakes-
peare. Um poeta português tenta escrever um épico renovado, em 
Os lusíadas, parecido com as tradições grega e latina, mas fatal-
mente diverso. Na Espanha, na aurora do século XVII um pequeno 
nobre escreve uma despretensiosa paródia dos romances de cava-
laria, apresentando ao mundo um amalucado de bom coração 
chamado Dom Quixote. A literatura não era mais a mesma.

No lado de fora da Europa, imensas e já habitadas regiões 
do globo – aliás, foi quando se demonstrou de forma inegável a 
rotundidade da Terra – passaram a ser integradas aos impérios em 
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expansão. Era muita novidade também nos livros e na literatura: 
minuciosos relatos de padres jesuítas e outros europeus acerca do 
mundo ameríndio incendiaram a imaginação dos leitores. Cartas 
administrativas entre a Europa a suas colônias na América, na 
África e em toda parte tentavam impor racionalidade e manejo 
em matéria estranha, que não cabia direito nas antigas formas. 
Começaram a ser concebidos, escritos e publicados manifestos de 
grupos de pessoas, nas antigas colônias, propondo independência, 
inventando países autônomos. 

No século XVIII começou a se expressar toda uma novidade, 
a vida cotidiana das classes burguesas, que viviam nas cidades, 
cada vez mais inchadas, cada vez mais inventivas. Tudo havia sido 
alterado, até mesmo, por exemplo, o modo de as pessoas comuns 
encontrarem casamento. Se antes, no mundo feudal, era simples 
o processo – nobres casavam entre si por conveniência política, 
militar, religiosa, enquanto plebeus casavam com gente da própria 
redondeza, da mesma região, da aldeia próxima, sempre com 
escassa mobilidade social e pouca variedade –, agora, na cidade 
grande, as chances eram virtualmente infinitas. Podia-se casar 
com uma pessoa que até ali nem remotamente tinha relação com a 
família ou a região de origem.

Sim, o leitor adivinhou: essa foi uma das matérias-primas por 
excelência de uma forma narrativa nova, que ganharia o mundo 
pelos próximos séculos: o romance. O leitor comum encontrava 
a si mesmo nas páginas do livro. Era o fim de toda uma tradição 
literária nascida no tempo de Aristóteles e mesmo antes, na qual 
só figuravam nobres, heróis sublimes e sobrenaturais, cuja vida 
era relatada em linguagem elevada e muitas vezes codificada, em 
que abundavam mitos gregos ou latinos, tudo isso escrito prati-
camente sem atenção ao cotidiano – na epopeia ou nas formas 
poéticas e teatrais clássicas, ninguém suava, nem tinha fome, nem 
pagava contas. 

E tudo isso cabia no romance, esta novidade intensa e extensa, 
que passou a incorporar toda e qualquer experiência humana. 
Podia ser a vida de um marinheiro naufragado que sobrevivia por 
anos numa ilha distante, Robinson Crusoé; podia ser a vida de 
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uma mulher abusada, sofrida em proporção e situações agudas, 
MollFlanders; podia ser um marujo que se engajou num navio 
comandado por um maluco monomaníaco que perseguiu uma 
baleia mares afora, e que conta detalhes das técnicas de caçar esses 
megabichos, Moby Dick. Qualquer coisa. 

O século 19 foi o século do romance e de um conjunto de 
outros fenômenos artísticos, por exemplo a poesia dita român-
tica, que ou era nacionalista e celebrava a paisagem, os tipos 
e a história de alguma parte do mundo, ou era a expressão de 
uma inédita subjetividade, que colocava na pedra fundamental 
do edifício escrito o eu profundo do autor: a força da voz do 
poema derivava da força confessional do eu que ali chorava. Era, 
neste aspecto, a popularização de algo que a filosofia do século 
anterior tinha já detectado e formulado: agora, o mundo tinha 
como âncora o indivíduo, a célula da democracia, a razão última 
na base da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que 
pela primeira vez na história humana declarava que todos, sem 
exceção, todos, pelo mero fato de haverem nascido e estarem 
respirando, detinham os mesmos direitos essenciais. 

Era o começo do fim da era da diferença social como algo 
naturalizado, da desigualdade tomada como um dado trivial, tanto 
que até aí justificava não apenas as monarquias de direito divino, 
como a escravização de pessoas. 

Era, então, o apogeu (ou o primeiro estágio do apogeu) do 
indivíduo, inclusive como autor. Aqui, prezado leitor, preciso 
reduzir a velocidade para ter certeza de que não caiu nada pelo 
caminho até aqui. Tudo bem? 

Vou dar um exemplo, que talvez ajude no que eu preciso. 
Em 1820, quando Walter Scott foi agraciado com o título de 
baronete, houve algum embaraço na argumentação que justificou 
tal concessão: o motivo real para conferir a nobilidade estava em 
seus romances, como Waverley e Ivanhoe, que eram lidos por todo 
mundo e mais alguns, mas o autor mesmo não os assinava, não 
os assumia como seus, porque não via dignidade artística neles. 
O romance era um relato comunicativo para públicos amplos e 
não muito cultivados intelectualmente: eram objetos sem prestígio 
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entre os letrados das classes superiores; vai daí, o título de baronete 
acabou sendo justificado por livros de poesia que ele publicara na 
juventude, infinitamente menos importantes mas tidos como coisa 
elevada, condizente com a exigência aristocrática.

Quem evoca essa história é Antonio Candido1, na abertura 
de um ensaio — e a anedota é preciosa para falar sobre a natureza 
contingente, profundamente histórica, dos gêneros artísticos. Scott, 
inventor do romance histórico, no começo de sua carreira não viu 
nobreza no gênero que o consagraria no futuro; e apenas uma 
geração depois Balzac, já na França e não mais na Inglaterra, se 
regozijava de sua condição de romancista. Depois dele, pelo menos 
mais três gerações levaram os limites do gênero mais adiante, 
mantendo-o vivo e prestigiado. 

O que eu queria mesmo dizer, para me certificar de que o 
leitor está acompanhando o tortuoso raciocínio aqui em curso, 
é que o autor, ele mesmo, o sujeito que escreve obras literárias, 
também ele saiu das sombras com a ascensão desse novo mundo, 
o mundo burguês. Se quiser forçar a barra, basta comparar o que 
ocorria com escritores no século 17 brasileiro, como Gregório de 
Matos, e o que ocorreu com este Scott que passou a assinar com 
seu nome as obras de sucesso que produzia. Gregório de Matos 
não publicou nada em vida, pelo bom motivo de que os portu-
gueses não permitiam haver imprensa na colônia que viria a ser 
o Brasil, mas também porque escrever aqueles poemas que ele 
escrevia era menos, quase nada, a expressão da subjetividade do 

1 O ensaio é “O patriarca”, em A educação pela noite (São Paulo: Ática, 1989). 
Candido não afirma os termos exatos da história, antes menciona-os imprecisa-
mente – “Consta (se não é verdade, exprime bem como eras as coisas)”, etc.  As 
notas biográficas que consultei de modo assistemático, na internet, referem outro 
motivo para a concessão do título: Scott acompanhou, e talvez tenha liderado, um 
grupo de militares que conseguiu reencontrar as jóias escocesas conhecidas como 
“Honoursof Scotland”, simbolicamente importantes pelo que significavam em re-
lação ao passado (elas foram empregadas na coroação de reis escoceses desde o 
século XVI, tendo sido depois escondidas, para fugir a uma ordem de Cromwell 
para que fossem destruídas, até finalmente serem recobradas, em 1818). O então 
príncipe regente, futuro rei George IV, quis agradecer de público a Scott, e o fez 
com a concessão do título. De todo modo, a versão de Candido é mais interessante 
para o argumento deste ensaio – e, como disse o famoso jornalista do filme “O 
homem que matou o facínora” (1961, John Ford), neste caso publique-se a lenda. 
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sujeito que manejava a pena, e mais, muito mais um exercício para 
os letrados, como ele, que dominavam os códigos cultos (a escrita, 
as referências mitológicas, as alusões bíblicas).

Assim, para resumir o argumento e avançar nesse percurso 
já muito espichado, podemos dizer que com o Iluminismo, com 
a Independência dos Estados Unidos, com a Revolução Francesa, 
com a Independência do Brasil e de outros países da América, 
passou a existir o autor –compreendido como alguém dotado de 
subjetividade, capaz de expressar suas profundezas ou de contar 
histórias de orgulho nacionalista. O autor como indivíduo passou a 
fazer parte essencial da literatura como um todo, como fenômeno. 

Sim, antes disso já tínhamos iniciativas nessa direção – aqui 
mesmo citamos aqui nada menos que três monstros, Shakespeare, 
Camões e Cervantes. Eram de fato excepcionais, criadores de 
formas e temas e obras, mas, atenção, não se esperava deles que 
expressassem sua subjetividade, suas dores, seu sentimento das 
coisas, como depois passou a se esperar. 

A história que vem até aqui ganha agora um novo capítulo, o 
último (eu prometo) antes de voltar ao nosso Simões Lopes Neto. 
É que, com o forte crescimento da literatura – mais escolas, mais 
leitores, mais gente escrevendo, mais livros circulando – no século 
XIX, também as reflexões sistemáticas sobre ela cresceram. Histo-
riadores e filósofos caminharam na direção de pensar sobre o 
papel da literatura na constituição das nacionalidades. O que os 
poetas, romancistas, dramaturgos tinham a ver com as nações que 
se formavam e se consolidavam?

Já no século anterior,tinha havido Herder, aluno de Kant, que 
vinculou diretamente o temperamento da literatura ao da nação. 
A famosa Madame de Staël (diga sta-él), pouco depois, seguiu seus 
passos. Era o tempo em que, cá no Novo Mundo, os países apenas 
se tornavam independentes, enquanto na Europa se organizavam 
os estados nacionais modernos – nos dois casos, o vínculo entre 
a literatura e a nação era a pauta quase obrigatória: os comenta-
dores queriam desvendar (para validar ou para impugnar) como 
é que cada escritor e cada livro expressava o que se considerava o 
“gênio”, o caráter, o temperamento daquele povo, naquele tempo.



Eu conhEci João SimõES LopES nEto

15

Na segunda metade do século XIX, com o avanço das formu-
lações das ciências, muito especialmente com Darwin, surgiu a 
formulação vigorosa de H. Taine, francês, crítico literário e histo-
riador da literatura, que postulou a tese de que a obra literária 
dependia de (e dava voz a) três fatores: o meio, a raça e o momento. 
Meio é igual a ambiente físico; raça é igual a formação do povo; 
e momento é igual a conjuntura histórica. O leitor brasileiro 
logo lembra de uma figura exponencial que aprendeu essa lição, 
Euclides da Cunha, que em sua quase inacreditável obra-prima, Os 
sertões (1902), dividiu a matéria em três partes diretamente inspi-
radas no pensador francês: A terra, O homem e A luta.

Taine aponta, pela primeira vez de modo organizado, para os 
condicionantes externos da obra de arte – não importava tanto que 
o autor fosse fulano ou beltrano, mas sim os tais três fatores, meio, 
raça e momento. Mas é certo que, na virada do século XIX para o 
XX, ainda se vinculava a obra ao autor – e muitas vezes de modo 
caricato. Um caso brasileiro: Sílvio Romero, crítico e historiador 
da literatura brasileira, tinha pinimba com ninguém menos que 
Machado de Assis, o maior de todos, sem qualquer dúvida. Era 
uma bronca que se podia explicar por vários jeitos.

Biograficamente, Romero tinha uma antiga conta a acertar 
contra Machado: este, no papel de crítico literário, havia arrasado 
com um livro de poesias do jovem Sílvio Romero, e dizem que 
ele nunca esqueceu essa mágoa. Mas havia mais motivos: Romero 
era um partidário ativo do Naturalismo, espécie de versão hard 
do Realismo, quer dizer, achava que a narrativa tinha que descer 
a detalhes nas descrições de tipos e cenas. E Machado, em sua 
opinião, apresentava déficit de realidade em suas obras. Romero 
queria sangue correndo, esgoto a céu aberto, tapa na cara, e 
Machado era mais pelas sugestões, entrelinhas, alusões. 

Romero chegou ao ponto de escrever, num texto que fez parte 
de um livro inteiro sobre Machado, que o autor das Memórias 
póstumas de Brás Cubas, pelo que se via na profusão de sinais de 
pontuação, só podia ter um problema “nos órgãos da palavra”. 
Machado era gago, como se sabe, e Romero aproveitou para fazer 
um comentário biográfico maldoso. 


