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hamm:  Adoro as velhas perguntas.

(Com fervor.)

Ah, as velhas perguntas, as velhas respostas, 

não existe nada como elas!

Beckett, Fim de partida
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Sobre Paul Goodman

Estou escrevendo num quarto pequeno, em Paris, sentada 

numa cadeira de palhinha, diante de uma mesa de datilografia, de 

frente para uma janela que dá para um jardim; atrás de mim, há 

uma cama de solteiro e uma mesinha de cabeceira; no chão e em‑

baixo da mesa, espalham‑se manuscritos, cadernos e dois ou três 

livros em brochura. O fato de eu morar e trabalhar, há mais de 

um ano, em aposentos tão diminutos e despojados, embora não 

tenha sido planejado ou previsto, no início, sem dúvida responde 

a determinadas necessidades de me desapegar, de me isolar por 

um tempo, de buscar um novo ponto de partida, onde eu encon‑

tre o mínimo de proteção possível. Desta Paris em que moro, que 

tem tão pouco a ver com a Paris de hoje quanto a Paris de hoje 

tem a ver com a grande Paris, capital do século xix e berço da 

arte e das ideias até o fim da década de 1960, os Estados Unidos é 

o mais próximo dentre todos os lugares distantes. Mesmo duran‑

te os períodos em que não saio de casa — e nos últimos meses 

houve muitos, e abençoados, dias e noites em que não tive vonta‑

de nenhuma de deixar minha máquina de escrever, senão para 
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dormir —, toda manhã alguém me traz o Herald Tribune de Paris, 

que é uma colagem monstruosa de “notícias” dos Estados Unidos, 

espremidas, distorcidas, mais estranhas do que nunca, vistas a es‑

sa distância: os aviões B‑52 despejando uma chuva de morte am‑

biental no Vietnã, o repulsivo martírio de Thomas Eagleton, a 

paranoia de Bobby Fischer, a ascensão irresistível de Woody Al‑

len, excertos do diário de Arthur Bremer — e, semana passada, a 

morte de Paul Goodman.

Descobri que não consigo escrever só seu prenome. Nós nos 

tratávamos obviamente de Paul e Susan sempre que nos encon‑

trávamos, porém, tanto em minha cabeça como em conversas, ele 

nunca era Paul nem mesmo Goodman, mas sempre Paul Good‑

man — o nome completo, com toda a ambiguidade de sentimen‑

to e de familiaridade que essa forma implica.

A dor que sinto com a morte de Paul é mais aguda porque 

não éramos amigos, embora coabitássemos alguns dos mesmos 

mundos. Conhecemo‑nos dezoito anos atrás. Eu tinha 21, era 

aluna de pós‑graduação em Harvard, com o sonho de morar em 

Nova York, e, numa viagem de fim de semana à cidade, um co‑

nhecido de Paul levou‑me ao apartamento da rua 23 onde Paul e 

a esposa estavam comemorando o aniversário dele. Embriagado, 

esbravejava com voz rouca para que todo mundo ouvisse suas 

aventuras sexuais e falou comigo apenas o tempo suficiente para 

ser levemente grosseiro. A segunda vez que nos vimos foi quatro 

anos depois, numa festa em Riverside Drive, na qual ele parecia 

mais contido, mas também frio e fechado.

Em 1959, me mudei para Nova York e, daí em diante, duran‑

te os últimos anos da década de 1960, nos vimos muitas vezes, 

embora sempre em público — em festas promovidas por amigos 

em comum, em mesas‑redondas e seminários sobre o Vietnã, em 
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passeatas e manifestações. Em geral, eu fazia um esforço tímido 

para conversar com ele sempre que nos encontrávamos, na espe‑

rança de poder lhe dizer, direta ou indiretamente, como seus li‑

vros eram importantes para mim e como eu havia aprendido 

muito com ele. Em todas as vezes, ele me rechaçava e eu me reco‑

lhia. Amigos comuns me disseram que, de fato, ele não gostava de 

mulheres como gente — apesar de abrir exceção para umas pou‑

cas específicas, é claro. Resisti o mais que pude a essa hipótese 

(me parecia vulgar); depois, enfim, me rendi a ela. Afinal, seus 

textos me passavam essa mesma sensação: por exemplo, o princi‑

pal defeito de Growing Up Absurd [Amadurecimento absurdo], 

que pretende abordar os problemas da juventude dos Estados 

Unidos, é que trata a juventude como se fosse formada apenas 

por meninos adolescentes e homens jovens. Minha atitude, quan‑

do nos encontrávamos, deixou de ser receptiva.

No ano passado, outro amigo em comum, Ivan Illich, me 

convidou para ir a Cuernavaca na mesma ocasião em que Paul 

Goodman estava participando de um seminário e comentei que 

eu preferia chegar depois que Paul Goodman tivesse ido embora. 

Por conta de muitas outras conversas, Ivan sabia como eu admi‑

rava a obra de Paul Goodman. Porém, o forte prazer que eu sentia 

toda vez que pensava que ele estava vivo, saudável e que escrevia 

nos Estados Unidos transformava numa verdadeira provação to‑

da situação em que eu me via na mesma sala que ele e, além disso, 

era nítida minha incapacidade de estabelecer o mais leve contato. 

Nesse sentido bastante preciso, portanto, Paul Goodman e eu não 

apenas não éramos amigos, como, além disso, eu não gostava de‑

le — a razão, como expliquei muitas vezes, lamentando‑me, en‑

quanto ele estava vivo, era que eu tinha a sensação de que ele não 

gostava de mim. Eu sempre soube a que ponto esse desagrado 

comigo era patético e meramente formal. Não foi a morte de Paul 

Goodman que, de uma hora para outra, me convenceu disso.
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Ele tinha sido um herói para mim por tanto tempo que não 

fiquei nem um pouco surpresa quando se tornou famoso, e sem‑

pre me surpreendeu que as pessoas parecessem não lhe dar valor. 

O primeiro livro que li de Paul Goodman — aos dezessete anos 

— foi uma coletânea de contos intitulada The Break‑Up of Our 

Camp [O fim do nosso acampamento], publicado pela editora 

New Directions. Um ano depois, eu tinha lido tudo o que ele 

havia publicado e, daí em diante, acompanhei toda a sua obra. 

Não existe outro escritor americano vivo por quem eu tenha sen‑

tido essa curiosidade pura e simples de ler, o mais rápido possí‑

vel, tudo o que escrevesse, sobre qualquer assunto. A razão prin‑

cipal não era que eu concordava com a maior parte do que ele 

pensava; havia outros escritores com que eu concordava e aos 

quais não fui tão fiel. O que me seduzia era aquela voz que ele 

tinha — aquela voz direta, raivosa, vaidosa, generosa, americana. 

Se Norman Mailer é o mais brilhante escritor de sua geração, cer‑

tamente isso decorre da força e da excentricidade de sua voz; no 

entanto, de certo modo, sempre achei essa voz demasiado barro‑

ca, demasiado fabricada. Admiro Mailer como escritor, mas não 

acredito em sua voz. A voz de Paul Goodman é autêntica. Em 

nossa língua, desde D. H. Lawrence não havia uma voz tão con‑

vincente, genuína e singular. A voz de Paul Goodman conferia a 

tudo o que ele escrevia um toque de intensidade, de interesse, 

além de sua estranheza e segurança próprias, aliciantes ao extre‑

mo. Seus escritos eram uma mistura nervosa de tensão sintática e 

talento verbal; ele era capaz de escrever frases de uma pureza de 

estilo esplêndida e linguagem vivaz, e também podia escrever 

com tamanha negligência e deselegância que o leitor chegava a 

imaginar que estava fazendo aquilo de propósito. Mas isso não 

tinha importância. Era a sua voz, ou seja, sua inteligência e a poe‑

sia de sua inteligência encarnada, que me mantinha presa como 

uma viciada fiel e fervorosa. Embora com frequência ele não fos‑
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se gracioso como escritor, sua escrita e seu pensamento tinham 

um toque de graça.

Existe um ressentimento americano terrível e maldoso com 

o escritor que tenta fazer muitas coisas. O fato de Paul Goodman 

escrever poemas, peças e romances, além de crítica social, o fato 

de escrever livros sobre especialidades intelectuais reservadas aos 

monstros sagrados profissionais e do meio universitário, como 

planejamento urbano, educação, crítica literária, psiquiatria, era 

usado contra ele. Muita gente se escandalizava por ele ser um pa‑

rasita acadêmico e um psiquiatra marginalizado, ao mesmo tem‑

po que era muito sagaz a respeito das universidades e da natureza 

humana. Essa ingratidão é, e sempre foi, espantosa para mim. Sei 

que Paul Goodman se queixava muito disso. Talvez a manifesta‑

ção mais pungente esteja no diário que escreveu entre 1955 e 

1960, publicado sob o título Five Years [Cinco anos], no qual la‑

menta o fato de não ser famoso, reconhecido nem recompensado 

pelo que era.

O diário foi escrito no final de sua longa obscuridade, pois, 

com a publicação de Growing Up Absurd, em 1960, ele ficou real‑

mente famoso e, daí em diante, seus livros tiveram grande circu‑

lação e, supõe‑se, foram amplamente lidos — se é que a constân‑

cia com que as ideias de Paul Goodman foram repetidas (sem o 

devido crédito) pode servir de prova de que isso de fato acontecia. 

A partir de 1960, ele começou a ganhar dinheiro e foi levado mais 

a sério — e recebeu a atenção dos jovens. Tudo isso parece ter lhe 

agradado, embora ainda reclamasse de não ser famoso o bastante, 

de não ser lido o bastante, de não ser admirado o bastante.

Longe de ser um egomaníaco insaciável, Paul Goodman ti‑

nha toda razão ao pensar que não recebia a atenção merecida. Is so 

se manifesta claramente nos obituários que li, desde sua morte, 
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na meia dúzia de jornais e revistas americanos que consigo obter 
aqui em Paris. Nesses obituários, ele não passa de um escritor 
dissidente interessante, que se dispersou demais, que publicou 
Growing Up Absurd, que influenciou a juventude rebelde ameri‑
cana na década de 1960, que era indiscreto sobre a própria vida 
sexual. O comovente obituário escrito por Ned Rorem, o único 
que li que dá alguma ideia da importância de Paul Goodman, saiu 
no Village Voice, um jornal lido por larga parcela do círculo de 
Paul Goodman, apenas na página 17. Da maneira como chegam 
as avaliações, agora, depois de sua morte, vê‑se que é considerado 
uma figura marginal.

Eu jamais desejaria para Paul Goodman o tipo de estrelato 
na mídia concedido a McLuhan ou mesmo a Marcuse — algo que 
reflete muito pouco a influência real e que não revela a medida 
em que um escritor está sendo lido. A minha queixa diz respeito 
ao fato de que Paul Goodman foi, não raro, pouco valorizado até 
pelos próprios admiradores. Para a maioria das pessoas, creio, 
nunca ficou claro que se tratava de uma figura extraordinária. Ele 
era capaz de fazer quase tudo e tentava fazer quase tudo que um 
escritor pode fazer. Embora sua ficção tenha se tornado cada vez 
mais didática e esvaziada de poesia, ele continuou a crescer como 
um poeta de uma sensibilidade considerável e inteiramente fora 
de moda; algum dia, alguém vai descobrir como é boa a poesia 
que escreveu. A maior parte do que Paul Goodman disse em seus 
ensaios, sobre pessoas, cidades e o sentimento de vida, é verdadei‑
ro. Seu alegado amadorismo é idêntico a sua genialidade: esse 
amadorismo o habilitava a conferir às questões da educação, da 
psiquiatria e da cidadania uma extraordinária e mordaz acuidade 
de percepção — e liberdade para encarar a mudança prática.

É difícil listar todas as maneiras pelas quais me sinto em dí‑

vida com ele. Por vinte anos, ele foi para mim o mais importante 
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escritor americano. Era o nosso Sartre, o nosso Cocteau. Não ti‑

nha a inteligência teórica requintada de Sartre; nunca chegou a 

tocar a fonte louca e opaca da fantasia genuína que Cocteau ti‑

nha, ao praticar tantas formas de arte. No entanto, tinha dons de 

que nem Sartre nem Cocteau dispunham: um sentimento intré‑

pido sobre o que é a vida humana, um fôlego e uma exigência de 

paixão moral. Sua voz na página impressa é verdadeira, para 

mim, como ocorre com a voz de pouquíssimos escritores — fa‑

miliar, envolvente, exasperante. Desconfio que, em seus livros, 

existia um ser humano mais nobre do que em sua vida, algo que 

costuma acontecer com frequência na “literatura”. (Às vezes, é o 

contrário, e a pessoa é mais nobre na vida real do que nos livros. 

Às vezes, não existe quase nenhuma relação entre a pessoa nos 

livros e a da vida real.)

A leitura de Paul Goodman me energizava. Ele foi um dos 

poucos escritores, vivos e mortos, que definiram para mim o va‑

lor de ser escritor e de cuja obra extraí os critérios com que eu 

avaliava minha própria obra. Nesse panteão diversificado e muito 

pessoal, havia alguns escritores europeus vivos, mas nenhum es‑

critor americano vivo, exceto ele. Tudo o que ele fazia no papel 

me agradava. Eu o admirava quando se mostrava teimoso, desas‑

trado, melancólico, até equivocado. Seu egoísmo me deixava mais 

comovida do que incomodada (como muitas vezes ocorre com 

Mailer, quando o leio). Eu admirava sua inteligência, sua disposi‑

ção de servir. Tinha em alta conta sua coragem, que se revelava de 

tantas maneiras — uma das mais admiráveis era a honestidade a 

respeito de sua homossexualidade em Five Years, motivo pelo qual 

foi muito criticado por amigos heterossexuais no mundo intelec‑

tual de Nova York; isso faz seis anos, antes de o advento da Liber‑

tação Gay transformar a saída do armário em algo sofisticado. Eu 

o apreciava quando falava de si mesmo e também quando mistu‑

rava seus tristes desejos sexuais com seus desejos sobre o regime 
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político. A exemplo de André Breton, com quem poderia ser com‑

parado em vários aspectos, Paul Goodman era um connoisseur 

de liberdade, prazer, alegria. Lendo seus textos, aprendi muito 

sobre esses três quesitos.

Esta manhã, ao começar a escrever este texto, enfiei a mão 

embaixo da mesa junto à janela a fim de pegar papel para a má‑

quina de escrever e vi que um dos três livros em brochura soter‑

rados pelos manuscritos era New Reformation [Nova Reforma]. A 

despeito de eu estar tentando viver um ano sem livros, um ou 

outro acabou se infiltrando, não sei como. Parece conveniente 

que, mesmo aqui, neste quarto minúsculo em que os livros estão 

proibidos, onde eu tento ouvir melhor minha voz e descobrir o 

que eu penso de verdade e sinto de verdade, ainda existe pelo me‑

nos um livro de Paul Goodman por perto, pois não houve ne‑

nhum apartamento em que morei nos últimos 22 anos que não 

contivesse a maioria de seus livros.

Com ou sem seus livros, continuarei marcada por Paul 

Goodman. Continuarei a lamentar que não esteja mais vivo para 

falar, em livros novos, e que teremos de seguir em frente em nos‑

sas tentativas atabalhoadas de nos ajudar, de dizer o que é verda‑

deiro, de libertar a poesia que tivermos em nós, respeitar a loucu‑

ra uns dos outros e o direito de estar errado, e cultivar nossa ideia 

de cidadania, sem as provocações de Paul, sem suas explicações 

pacientes e tortuosas de tudo, sem a graça do exemplo de Paul.

(1972)

13446-Sob o signo de Saturno (3P).indd   1813446-Sob o signo de Saturno (3P).indd   18 15/02/22   15:0515/02/22   15:05


