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Maristella Petti entrevista a Alexandre Pilati 

 

 

Alexandre Pilati é professor de literatura e pesquisador na Universidade di Brasília, 
capital do Brasil. O interesse dele sempre foi direto à poesia politica, disciplina em 
que ele realizou doutorado e em que é agora pesquisador e criador. Na incessante 
atividade de escritor, ele se ocupa em primeiro lugar de poesia, mas também de 
ensaios, rebentos do trabalho de pesquisa. Este papel de pesquisador em um campo 
tão umanístico como o da literatura quer não somente estudar este objeto além das 
fronteiras geográficas e temporais, mas sobretudo utilizar o resultado desta 
pesquisa como critério de analise da sociedade e da história contemporâneas. 

 

Entre os poemas do livro Incontri con la poesia del mondo / Encontros com a poesia do mundo de 
uma gostei particularmente: A Pasolini. Pier Paolo Pasolini não é somente o sujeito de um poema: 
eu sei que o senhor já traduziu muitas escritas dele e, lendo outros seus poemas, não tinha como 
não perceber que o leitmotiv pasoliniano está bem enraizado na sua produção. O que aproxima 
um estudioso, poeta e professor brasileiro a esse ícone italiano? O senhor admira mais o Pasolini 
ensaísta, o realizador, o escritor ou o poeta? 

Minha proximidade com Pasolini decorre sobretudo da leitura do livro As cinzas de Gramsci. 
Trata-se de um livro pouco conhecido no Brasil e, por isso, só tomei contato com ele 
tardiamente, quando já era professor da Universidade.A leitura da poesia de Pasolini se 
converteu na minha leitura poética da maturidade e sua poética me fascinou. Fiquei muito 
impressionado com a capacidade de Pasolini tornar cada experiência e cada gesto muito 
intenso, através de uma escolha perfeita de palavras, sintaxes, ritmos e sonoridades. É uma 
poesia que eu arriscaria chamar de “clássica”. Considero-a uma das mais importantes e 
significativas do século XX na Europa. Tendo primeiro tomado contato com o poeta, não foi 
difícil passar a admirar outras facetas de Pier Paolo, como as de cineasta, ensaísta ou polemista. 
Entretanto, a meus olhos, ele será sempre e primeiramente um imenso poeta da língua italiana. 
Tive oportunidade de estudar a fundo a sua poesia em minhas pesquisas de pós-doutoramento, 
que enfocaram, de modo especial, o livro a que me referi acima. Desses estudos resultou um 
conjunto de ensaios, que espero que seja publicado ainda neste ano de 2016 e que se intitula 
Pier Paolo Pasolini: Poesia, paixão e política. 

 

Exatamente como a de Pasolini, a sua poesia é rica de sentimentos que, se não são mesmo 
socialistas, pelo menos são democráticos. Deduzo dissoque o seu pensamento político o ajudouna 
arte de poetar. Pode-se afirmar o contrário? Já achou na sua poesia,  ou na de outros, os justos 
estímulos e as justas inspirações para reagir aos muitos acontecimentos do delicado panorama 
político brasileiro das últimas décadas? 

Você aborda agora um tema que me interessa muito: as possibilidades e limites da chamada 
“poesia política”. Como pesquisador, estou me dedicando ao estudo dessa longa tradição 
ocidental de poetas políticos, nos quais incluo, por exemplo, Dante e Pasolini, Maiakovski, 
Carlos Drummond de Andrade e Brecht. Para mim, na poesia brasileira não há exemplo mais 
cabal de realização máxima da poesia participante do que a obra de Carlos Drummond de 
Andrade, que também me inspira muito como poeta e que foi o objeto dos meus estudos de 
doutorado. A minha poesia, muito modestamente, se ampara nesses exemplos para me 
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possibilitaratender ao desejo que me faz escrever. Esse desejo é de interpretação exigente e 
aguda do mundo e também de luta pela partilha de uma realidade social mais justa. Nem sempre 
isso se casa bem com a ideia mais trivial que temos de poesia, como fuga da realidade ou efusão 
sentimental. Entretanto, quando o poeta consegue harmonizar os “óleos inconciliáveis da 
verdade e da beleza”, como dizia o crítico Antonio Candido, estamos diante sempre de uma 
grande obra. De alguma forma, é esse destino participante da poesia que me leva a ler Pasolini, 
Drummond, Maiakovski, Dante ou Brecht. É também o que me faz escrever. 

 

 A propósito da política brasileira: quais são as mudanças que o senhor pôde testemunhar ao longo 
da sua vida? Seguindo uma árida escansão cronológica, o senhor nasce durante a ditadura militar, 
vive com onze anos a passagem à república, presencia à sucessão de presidentes, passandopelo 
escândalo Collor de 1992, até chegar ao Lula, Dilma e o golpe – me permita de falar “golpe”, mas 
me corrija se eu estiver errada – deste ano. Porém, de um ponto de vista social e humano, o que 
aconteceu entre os brasileiros? O que fez com que uma presidenta democraticamente elegida fosse 
levantada embora a lembrança da ditadura seja ainda viva na memória da maioria dos 
brasileiros? 

Acompanhei uma boa quantidade de transformações políticas em meu país. Sempre vivi em 
Brasília, que é a capital do Brasil e sede dos poderes. Há na cidade, portanto, uma certa 
efervescência política típica, derivada da proximidade com o poder. Participei de muitos 
movimentos nas ruas da cidade e disso tenho sempre boas recordações. Ainda menino ia junto 
com meus pais aos comícios da campanha “Diretas Já”, que marcariam o fim do período da 
ditatura militar. Depois, como estudante secundarista, participei das manifestações pela 
derrubada do Presidente Fernando Collor. Lembro-me bem que, tanto em um caso como em 
outro, o clima geral era de alegria cívica: parecia que estávamos todos participando de um 
avanço histórico significativo. Em ambos os momentos, o Brasil parecia deixar para trás ranços 
de atraso que aparentemente não mais retornariam. Mais recentemente, desde 2013, temos 
visto uma situação política muito complexa, que veio desmentir para os brasileiros que as 
antigas elites comprometidas com o atraso e com a condição de subdesenvolvimento e 
dependência estavam ultrapassadas. O que você chama corretamente de Golpe é uma 
estranhíssima situação de violência contra o povo e contra a democracia que é, todavia, 
chancelada e estimulada pela mídia e por setores significativos das classes médias brasileiras e 
da elite endinheirada e atrasada. Infelizmente o Brasil que avançava, ainda que com muitas 
contradições, perdeu feio para o Brasil misógino, violento, patriarcal, homofóbico, entreguista, 
atrasado, aculturado, pervertido e fundamentalista. A narrativa do Golpe é muito clara e 
indiscutivelmente fraudulenta, mas, pelo menos por enquanto, ela parece invencível, porque, 
no fundo, os donos do poder dominam muitas mentes e corações, que infelizmente 
desenvolveram um verdadeiro ódio por qualquer coisa que cheire a democracia. 

 

Quem são os oprimidos e quem os opressores no Brasil de 2016? 

Os opressores são os representantes da velha plutocracia. É gente que tem muito dinheiro, 
sempre esteve dentro da política e detém poder sobre os meios de informação de massa. Agora 
se alia a estes velhos donos do poder um extrato fundamentalista da classe média, que é, no 
fundo, também vítima de tudo isso. Recentemente, um dos Ministros de nossa Suprema Corte, 
cunhou um termo preciso para caracterizar quem são os opressores de 2016: a nossa “elite 
delinquente”. É essa elite que amealhou fortunas saqueando o patrimônio público, com fraudes 
em licitações ou sonegação de impostos, e que é, portanto, uma elite bandida e viciada em 
dinheiro público. Essa elite agora vem querer retomar as rédeas do país estimulando, nas 
camadas mais desprotegidas da população, um verdadeiro sentimento fascista, de ódio e de 
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exclusão. As maiores vítimas, eu não tenho dúvida, são (e serão pela próxima década): 
trabalhadores, negros, mulheres, homossexuais, velhos e jovens que ainda não estão no 
mercado de trabalho. Os grandes vitoriosos serão o Capital e seus asseclas; isso se o povo não 
se reunir e investir em uma ruptura radical com o status quo. Contudo isso parece no mínimo 
uma quimera na conjuntura atual. Fico curioso para saber quem escreverá o grande romance 
da nossa geração. Só um romance seria capaz de expor o nervo dessa barafunda em que se 
tornou a vida social brasileira, em vias de uma infernal desagregação. 

 

Podemos esboçar um paralelo entre os acontecimentos italianos e os brasileiros no panorama 
político e social dos últimos 30 anos? O senhor já delineou algumas consonâncias entre as duas 
nações? 

Não conheço muito profundamente a situação italiana, mas creio que ambas as nações vivem 
situações peculiares devido à sua condição periférica em relação aos centros de decisão do 
capitalismo transnacional. As crises econômicas e sociais que decorreram desde os anos 70 
afetaram de maneira diferente os dois países. Quando se observa, entretanto, a vida dos mais 
humildes, em uma e outra nação, ao longo desses últimos 30 anos o que se verifica é uma 
retração de direitos e de poder econômico dos mais vulneráveis. No Brasil, tivemos um lampejo 
de esperança de redução da desigualdade social e do incremento dos direitos sociais que, com 
o Golpe, está totalmente ameaçada. Algo semelhante, segundo posso ver, ocorreu com as 
esperanças depositadas na ideia de União Europeia, que caducaram abruptamente, sendo 
desmentidas de supetão com a crise mundial de 2008. Nas idas e vindas desses últimos trinta 
anos, seja no Brasil, seja na Itália, vemos um Capitalismo Financeiro que leva nações inteiras à 
bancarrota, fazendo os pobres pagarem pela bandalheira financeira dos que continuam se 
locupletando pornograficamente com o Capital especulativo. 

 

Voltando a Pasolini, o meu primeiro contato com ele aconteceu graças ao livro Una vita violenta: 
gostei tanto que aprofundei o conhecimento do autor, até que decidi estudar o grego antigo no 
ensino superior porque Pasolini o traduzia por paixão. Eis aqui que um livro mudara a minha vida, 
sem previsão. Já aconteceu com o senhor? A sua vida já foi dirigida tão decisivamente pela 
literatura? 

Certamente. E acho que esse é o “recado dos livros”, que é preciso saber ouvir. Livros nos 
conferem experiências vitais e nos reconciliam com a nossa humanidade, por isso, têm o dom 
de fazer uma vida se transformar. Muitos livros, muitas vezes, transformaram minha vida, 
tornaram-na melhor. Um livro que me impactou muito foi Grande Sertão Veredas. Lembro-me 
de sentir muito fundo dentro de mim o peso daquela grande criação humana. Outras vezes isso 
aconteceu para mim com Pasolini, os gregos, Goethe, Drummond, Machado de Assis, Rimbaud, 
Maiakovski ou Balzac...Neste momento de minha vida estou estudando a fundo a Commedia e a 
vida de Dante. É certamente uma experiência sensacional; não há como descrevê-la. É isto tenho 
procurado para me reconciliar um pouco com a humanidade, que em meu país é tão negada 
peremptoriamente todos os dias. Meu mergulho nos livros, entretanto, não é uma fuga. Eu tenho 
certeza de que a leitura de Dante me forneceuma leitura mais realista da vida social de meu 
país. 

 

Com certeza a literatura foi determinante pela sua carreira: o senhor é professor de literatura na 
Universidade de Brasília, capital federal do estado. Pessoalmente acho a literatura a herança mais 
profunda de uma cultura: por meio da literatura podemos reviver as testemunhas históricas, as 
inquietudes, as positividades de um país inteiro. Qual é o valor de ensinar literatura no Brasil? 
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Ensinar literatura é ensinar os alunos a interpretarem o mundo que os cerca. O grande papel 
da arte na formação dos cidadãos é o da humanização. E a humanização é um direito dos seres 
humanos. No mundo em que vivemos, no qualmandam a lógica rebaixadora da mercadoria e o 
fascismo da imposição tecnológica, a arte é uma das coisas mais importantes na ampliação da 
humanidade dos homens. A arte é humana e humanizadora; a mercadoria e a tecnologia são 
bestificantes. O fato de existir algo como a literatura nos atesta que somos capazes de construir 
uma civilização e de conceder a ela um espelho onde projetar as suas contradições e, assim, 
apontar para o que poderia ser historicamente novo. Por exemplo, na recente crise política, é 
impressionante a força dos fatos históricos em atualizar autores como Graciliano Ramos, 
Machado de Assis, Drummond ou Clarice Lispector. Eles autores são um patrimônio porque 
expõem a nós o âmago mais profundo de nossos dilemas sociais. 

 

É famosa a colonização cultural europeia que continuou a ter importância no Brasil por décadas 
depois da indipendência de Portugal em 1882.Em que medida hoje em dia influxos europeus 
influenciam a cultura e a literatura brasileira? Quais são os autores italianos e europeus 
estudados no Brasil? 

Hoje em dia, poderíamos dizer que a arte brasileira é bastante independente, embora nossa 
academia seja profundamente colonizada e fascinada até o limite do delírio com a última moda 
teórica erigida pela academia americana ou europeia. Nossa matriz de influência europeia é 
basicamente francesa. Estudamos em grande profusão tanto a literatura quanto a teoria feita 
na França nos séculos XIX e XX. Apenas episodicamente se estuda algo da tradição literária 
italiana, embora haja muito bons estudos sobre autores italianos feitos recentemente por 
brasileiros. Pasolini é um grande nome entre estes. Assim como o é Italo Calvino, que é um autor 
bastante consagrado no mercado editorial brasileiro, diferentemente de Pasolini, que é mais 
visto como cineasta. 

 

Falando do senhor, quais são os autores europeus que enriquecem a sua criatividade poética? 
Quanto esta influência é devida ao estudo? Em breve: o senhor acha que teria se tornado no poeta 
que é hoje sem o seu percurso universitário? 

Gosto de muitos autores europeus e os leio sempre. Goethe, Rimbaud e Brecht, Pasolini e Marx 
(que também incluo nesse elenco de escritores criadores) são, entretanto, nomes a que retorno 
sempre. Eles estão sempre perto de mim. Essa minha predileção por eles tem certamente a ver 
com o meu ofício que é o de poeta, professor e crítico literário. Não consigo separar essas 
dimensões da minha “profissão”. Não conseguiria ser professor sem ser poeta. Não conseguiria 
ser poeta sem ser crítico literário. Tudo está a serviço da criação e da interpretação do mundo. 
É a minha maneira de “estar no mundo”. 

 

E os poetas brasileiros? Quais são os modelos que a Europa deveria adotar e aprender a conhecer? 

Acho que há dois autores que o mundo deveria conhecer com grande interesse e profundidade, 
pois eles têm a altura de clássicos universais. Falo de Machado de Assis na prosa e de 
Drummond na poesia. Temos uma grande infinidade de excelentes poetas e prosadores. 
Drummond e Machado são algo como Dante e Boccaccio. São fundadores de uma tradição 
inescapavelmente brasileira e foram capazes de dar vida a um depoimento literário 
universalmente válido, porque fiel às exigências da condição social e artística do capitalismo 
periférico.  
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