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“Sou surreal demais para fugir do real”

Ferreira Gullar
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“Não quero ter razão. Quero ser feliz” - a mensagem em letras co-
loridas está impressa no copo de plástico barato, numa prateleira da
sala de Ferreira Gullar. A frase do próprio poeta caiu literalmente na
boca do povo, e além de copos, aparece em e-mails, capas de agen-
das, na roda de amigos no bar que depois de um pilequinho se abra-
çam jurando amizade eterna. Ganhou fama pela espontaneidade
com que foi dita, na Flip de 2006, em Paraty. Gullar debatia sobre
conflitoscomopoetapalestinoMouridBarghouti,ederepente,para
não criar um clima tenso, fugiu pela tangente com elegância poéti-
ca. “Eu contei uma história. Que um dia briguei com a minha mu-
lher,aClaudia,teimeiemterrazão,maspercebiqueiaficarsozinho.
Peguei o telefone e disse a ela que não quero ter razão, quero ser fe-
liz”. O palestino ficou, claro, sem resposta.

A audiência aplaudiu. Mais tarde, Gullar autografava livros e um
sujeito tímido lhe segredou no ouvido: “liguei para a Isabel, falei isso
aíquevocêdisse,oimportanteéserfeliz”.AIsabelnãoresistiu.Pou-
cos de nós resistem à simplicidade e profundidade com que o mara-
nhense Ferreira Gullar diz as coisas. As palavras são uma extensão
natural do seu jeito analítico, irônico, de olho em tudo. Tem tama-
nho domínio da cena que se deu ao luxo de começar a carreira chu-
tando para o alto a linguagem, em 1954, com um poema que era um
livro inteiro, A Luta Corporal. Continuou balançando a sintaxe e os
corações de leitores com o Poema Sujo (escrito em 1976, no exílio),
uns versos doídos, a beleza que é o raciocínio. Inventou o concretis-
mo, fez poema de cordel, militou por anos no Partido Comunista.

Garoto, em São Luís, Gullar era o único poeta da família, visto
com pena por ser tão fora dos trilhos. Já famoso, amigo de Mario
Pedrosa, Amilcar de Castro, Fernando Sabino, passava a tarde na
praia de Ipanema mas não era do sol. Seguia para o bar com esses
bebuns célebres, e bebia um chope só. Teve a mesma mulher por
anos, Thereza, até ela falecer. Nunca fumou maconha, embora
vivesse no auge do desbunde. Desenha, pinta, e não se considera
artista. Nem liga para as homenagens que querem lhe fazer em
2010, quando irá completar 80 anos. “Já sou surreal demais para
fugir do real”, diz ele nesta entrevista. Bobagem explicar. As ra-
zões de Ferreira Gullar são outras.

Entrevista de Cristina Ramalho Fotos de Nana Moraes

Ferreira Gullar
O senhor sem razão
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V
Você está programando algo especial
para a celebração dos seus 80 anos?
Não, eu não programo a vida. Nem acho
que eu tenho 80 anos. Não que eu ligue
para essa coisa de idade, não é isso. É
que para mim é uma data qualquer. Vai
sair um livro com poemas inéditos meus,
Em Alguma Parte Alguma (veja poema
inédito na última página), mas são coisas
que venho escrevendo, nada
programado. Ficou acertado com a
editora que vai ser publicado no ano que
vem, para coincidir com meus 80 anos.
Mas eu estou sempre escrevendo, os
poemas acontecem. Às vezes passo
meses, anos, sem escrever nada. Faz dez
anos que eu não publico nenhum livro.

Quando você percebeu que sabia usar
as palavras, fazer poesia?
Eu não percebi assim. Quando eu tinha
uns 12 anos, no ginásio, lia os poetas
clássicos, o Camões, o Gonçalves Dias,
Castro Alves, que vinham publicados no
final do meu livro de gramática. Eu não
pensava em escrever, queria ser pintor.
Na escola, a professora mandava como
dever de casa a gente escrever uma
história, uma narração, a partir de um
quadro, algo como o menino brincando
com a bola, ou as galinhas ciscando. A
gente tinha de escrever a história
daquilo, mas eu me interessava mais em
copiar o desenho, imitar aquela pintura.

Qual foi o primeiro quadro, o primeiro
pintor que te impressionou?
Vi um quadro na vitrine da farmácia em
São Luís, era a capa da Revista Esso,
acho que de 1949. Era uma pintura que
tinha vencido o Salão Nacional, do Iberê
Camargo, era moderna, muito diferente
de tudo que eu já tinha visto. Em vez de
estranhar, eu fiquei fascinado, ao
contrário do que aconteceu com a
poesia.

Não gostou da poesia moderna?
Eu estava acostumado ao parnasianismo,
e quando vi o primeiro poema moderno
achei de um mau gosto...Tinha uma
expressão. lua diurética, eu não gostei.

De quem eram os versos?
Eram do Drummond, imagina, depois eu
fui procurar entender, não era possível
que um poeta com aquele prestígio não
fosse bom. Fui à biblioteca, li O
Empalhador de Passarinhos, do Mario de
Andrade, li os modernos todos, logo
mudei de opinião. Gostei de escrever. E
um ano depois, em 50, ganhei um
concurso nacional de poesia do Jornal
das Letras.Na verdade, eu aceitei melhor
a pintura moderna do que a poesia
porque eu não entendia nada de pintura,
então não tinha preconceito. Agora, só
voltei a pintar muitos anos depois, em
1969, quando veio o AI-5, e foi ficando
difícil eu exercer minhas atividades de
militante, de intelectual, mas eu
precisava preencher o tempo. Fui pintar.

Você tinha uma turma, em São Luís,
com quem trocava ideias? Ou alguém
da família que era artista?
Minha família era muito pobre, éramos
10 irmãos, não tinha artista nenhum,
nem tinha livro na minha casa. Eu fazia
poesia sozinho, não conhecia ninguém, e
como todos os poetas que eu lia estavam
mortos, achei natural, não queria ser
famoso nem nada. Aí minha irmã
Consuelo me apresentou para o pai da
amiga dela, a Iracema, ele era poeta,
morava a cinco quadras da minha casa. E
ele me apresentou para outros poetas,
romancistas, achei minha turma. Minha
família ficou assustada, meu irmão veio
me perguntar se não era perigoso esse
negócio de poesia, porque o poeta que
eles conheciam, em São Luís, era um
louco que ficava gritando na janela...

Você se sentia deslocado, era o
sujeito sensível, sonhador?
Eu era um pivete de rua quando menino.
Era eu, com o apelido de Periquito, e
meus amigos, o Espírito e o Esmagado. A
gente roubava galinhas, roubava copos
do bar para revender...

Era uma quadrilha...
Era uma quadrilha. Eu provei maconha,
a diamba, com 12, 13 anos, com o
Espírito, que depois se viciou em
cocaína, enlouqueceu e morreu drogado.
Não gostei, achei com gosto de mato
velho, meu organismo rejeitou. E o
Esmagado foi um craque da seleção
maranhense, um grande jogador de
futebol. Teve um outro amigo que jogava
bola comigo na rua, o Canhoteiro, que
foi da seleção brasileira, tema de música
do Chico Buarque.

Quando chegou a hora de sair de São
Luís?
Eu era muito curioso, tinha a sensação
de que vivia à margem da vida. Tudo
acontecia lá fora. Eu via os aviões, ficava
imaginando que iam para Paris, para
Londres. O interesse pela vida moderna
me impelia a sair dali, foi ficando difícil
eu ser entendido. Eu tinha uma amiga

que morava no Rio, a Luci Teixeira,
maranhense. Cheguei em 51. Ela me
levou à casa de Mario Pedrosa (crítico de
artes e militante político), que foi meu
mentor, ali conheci todo mundo. Todos
os escritores, artistas, o Amilcar de
Castro (um dos maiores escultores
brasileiros, já falecido) que se tornou
meu grande amigo. Depois conheci Lygia
Pape, Lygia Clark, o pessoal das artes.

Você chegou num Rio efervescente,
casou, foi morar em Ipanema. Conta
um pouco dessa época.
No começo morei em vagas, na Gloria,
no Catete, aí em 54 eu me casei com a
Thereza (Aragão, diretora e produtora),
já ganhava melhor, fui morar em
Ipanema, no apartamento que era da
mãe do Joaquim Pedro de Andrade
(cineasta). A gente se encontrava na
praia na Farme de Amoedo, um lugar
que tinha o apelido de cemitério dos
elefantes. A patota era grande: Fernando
Sabino, Zuenir Ventura, Albino Pinheiro.

Você era do sol, jogava frescobol?
Não, a gente ia para a praia aos
domingos, ficava conversando, bebendo
chope, até umas 5, 6 da tarde. Depois
íamos para o bar, o Zeppelin, ou o
Jangadeiro, o Veloso, para continuar
bebendo. Quem ficava bêbado demais ia
para casa mais cedo. A gente vivia
aquela coisa do Rio, de carnaval, a
Thereza era carioca da Tijuca, adorava
escolas de samba, a gente ia ao
Salgueiro, me envolvi mais com o
samba. Na época do Opinião (show que
reunia Zé Keti, Nara Leão) tinha a Fina
Flor do Samba. O Albino Pinheiro e o
Jaguar fundaram a Banda de Ipanema, a
gente saía ne

Era uma vida de boemia, a sua?
Não, eu não tinha isso. Eu passava a
noite inteira no bar e só bebia um chope.
Tinha uma mulher, a Thereza, sempre
fui de uma mulher só, da entrega
mútua...

Não bebia, não gostava de maconha,
só tinha uma mulher... você era o
careta da turma, Gullar?
Pois é (risos), eu nunca quis sair do
controle. Eu não sou de bebida, não
gosto de sair da realidade. Já sou
bastante surreal na minha vida para fugir
do real. A arte não se faz fora da razão,
ela é uma outra razão.

Existe um mito de que a droga libera
a criatividade. Não é o seu caso?
Libera coisa nenhuma. Olha, um dia eu
sonhei que estava escrevendo um poema
maravilhoso. Acordei, fui correndo
anotar, aí vi que estava escrevendo uma
grande besteira. È uma ilusão isso. Para
eu escrever, tenho de ter consciência.
Como é que eu vou saber se o meu
trabalho está certo ou não? Tenho de ser
capaz de julgar. Como vou saber se o

Se eu me
comovo?
Não faço outra
coisa na vida,
eu só me
comovo.
Me seguro
para não
chorar,
porque

a emoção
não é boa,
ela desintegra
a gente

“
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verde daquele quadro está no tom certo?
Sem saber eu não posso escolher. Você
pode caminhar na margem do delírio,
mas tem de saber o que está fazendo.

A poesia não transcende a realidade?
Transcende, a poesia é para isso, para
transcender. Alguns artistas escrevem
para alcançar a espiritualidade. Como o
Amilcar de Castro, por exemplo, meu
grande amigo, com quem trabalhei no
Jornal do Brasil.Amilcar fazia esculturas
brutas, que ele deixava enferrujar, eram
umas peças lindas, de 200kg, de puro
despojamento, sem adereços, eram a
cara dele. Mas estou lendo os poemas dele
para escrever o prefácio de um livro que a
filha dele vai publicar. É um outro lado do
Amilcar, ele tinha um lado misterioso
para mim, que os poemas lidos assim em
conjunto me revelam.

Ele não mostrava os poemas para
você?
Não mostrava. Acho que ele ficava
acanhado porque sou poeta. Eu li alguns
poemas dele ao longo da vida, mas não
assim, em conjunto, é uma obra muito
sensível, reflexiva. Para fazer o prefácio
estou lendo isento, sem preconceitos,
aberto, que é como faço quando vou fazer
uma crítica de uma obra. Então percebi
que o Amilcar escrevia para alcançar a
espiritualidade. Todos os artistas do
século 20, pintores abstratos como
Kandinsky, Mondrian, passaram a
atribuir suas pinturas um propósito
metafísico. O Kandinsky escreveu um
livro sobre o espiritual na arte. O Amilcar
entra nessa família.

E você, o que busca com a sua poesia?
Não sei. Quando alguém for fazer o
prefácio de uma obra minha vai descobrir
o que eu faço. Mas acho que escrevo para
entender o sentido das coisas, botar para
fora minha perplexidade diante da vida.

Para encontrar o sentido da vida?
A vida não tem sentido. Nem precisa ter.
O mamoeiro não se pergunta o que está
fazendo aqui. Nós é que inventamos um
sentido, nós inventamos a nós mesmos.
As pessoas dizem que Shakespeare
revelou a complexidade da alma humana,
eu costumo dizer que Shakespeare
inventou a alma humana.

Antes dele não existia?
Não importa, porque se ela não era
formulada não existia. O homem
inventou Deus por necessidade, as
pessoas precisam disso. Precisam
inventar Deus para que Deus as
inventem. É o que sempre digo, do
Waldick Soriano: “Eu não sou cachorro,
não”. Eu tenho alma. Marx dizia que a
religião é ópio do povo, mas não e nada
disso. A religião é necessária, mesmo
depois do Iluminismo, do marxismo,
ninguém acabou com ela. Nem vai acabar
com ela, nunca.

Você se comove?
Se eu me comovo? Não faço outra coisa
na vida a não ser me comover. Tenho de
me segurar, eu não quero ser
desintegrado pela emoção, ela não é uma
coisa boa. O TS Elliot (poeta inglês)
dizia que escrevia para se livrar da
emoão. Porque ela vulnerabiliza. A
poesia é feita para trazer alegria, não
para provocar emoção.

Mas a gente pode se emocionar, pode
chorar lendo um poema...
Não é o poema que comove, é a
lembrança que ele provoca. O que o
poeta faz é a alquimia do sofrimento em
alegria. Nenhum poeta escreve para
fazer sofrer, quem diz isso diz mentira. A
poesia não foi feita para torturar, para
magoar ninguém. Quando alguém força
para provocar o choro é outra coisa, é
dramalhão, sentimentalismo, não é
poesia. A poesia é a alegria estética.

Você é romântico?
Não sei se sou romântico. Sou virginiano,

analítico, objetivo na compreensão das
coisas. Cada pessoa é uma pessoa, mas
não acredito em ter um monte de
mulheres, sair por aí. Eu me apaixono,
mas acredito na entrega.

Fale um pouco de você como pai. Você
perdeu um filho, tem outros dois.
O Marcos morreu aos 33 anos, era muito
afetuoso, um amor, mas se acabou com a
droga. Ele mentia para mim, eu parei de
dar dinheiro a ele para ele não comprar
drogas, ele começou a beber, bebia
cachaça. Ia ao médico e dizia que estava
com problema de estômago, mas o
problema era no fígado, morreu aos 33
anos de cirrose. O Paulo hoje mora em
Recife, e a Luciana está em São Paulo.

Você tem netos?
Tenho oito netos, todos da Luciana, e
quatro bisnetos.

Como você é como avô?
Eles não viveram comigo, a Luciana
entrou para uma seita chamada Meninos

Essa coisa de
legalizar a
droga, que até
o Fernando
Henrique está
entrando nessa,
é uma fria, ele
não conhece os
efeitos, as
pessoas não
conhecem,
é tudo teoria

“
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de Deus e mudava de cidade a toda hora.
Mas eu gosto deles, claro, gosto quando
eles vêm aqui. O meu neto Estevão, que
mora com a mãe em São Paulo, é
interessado em literatura, pintura, eu o
levei à Bienal do Livro, conversamos
muito, ele tem minha biblioteca à
disposição. O outro é violinista, quer
compor, quer criar... Não sou o avô
derretido. Esse não sou eu. Não mando
na vida de ninguém, porque o avô
xereta, carinhoso, às vezes o que ele
quer é dominar os netos.

Você sofreu com a ausência da
Luciana, com a escolha dela?
Veja, eu tenho horror a gente que quer
mandar na vida dos outros. Nunca fui de
mandar em filho, em mulher minha,
nada disso. Não me senti agredido. Eu
era comunista marxista e ela escolheu a
religião, vou fazer o quê? Mandava
dinheiro, ajudava,mas a opção era dela.
Só me meti quando ela ficou doente
porque virou essa... como é que chama,
não é vegetariana, são esses que comem
arroz preto?

Macrobiótica?
Isso, macrobiótica. Ela não comia. A
comida era ruim e feia, claro que ela não
comia. Ficou mal, teve tuberculose, o
médico disse que ela estavacom uma
infiltração pulmonar. Trouxe ela para
casa, falei: “Maria,traz um bife!”Ela
reclamou, me chamou de ditador, e eu
disse: quem não é capaz de gerir a
própria vida tem de ter alguém que
mande! Aí eu mandei, precisava.

E ela comeu?
Comeu. E gostou. Eu disse que ela podia
fazer o que quisesse, mas fez merda.

Eu defendo a
internação
para os
esquizofrênicos
na hora do
surto. Aí vem o
pessoal que se
intitula
psiquiatria
democrática
me criticar. Isso
não existe. Você
já ouviu falar
em
dermatologia
democrática? E
na hora do
surto, meu filho
com a faca para
matar a
empregada, eu
faço o quê?

“

você acha que legalizar vai acabar como
tráfico? Não vai. Agora, o cara com 30
anos se droga, você faz o quê? Você
segue ele? Não dá. Ele cospe o remédio
fora, não se cuida, é difícil.

Você escreveu um livro sobre a Nise
da Silveira (psiquiatra, criadora do
Museu do Inconsciente), conheceu
bem a internação.
A dra. Nise é uma bandida? Os pacientes
dela estavam internados. Um dos artistas
mais brilhantes do Museu, o Emygdio de
Barros, passou 25 anos internado, aí quis
sair para morar com a família. Dez anos
depois, ele voltou para o hospital, porque
ali podia pintar, criar.

Você já fez terapia?
Nunca. Sempre analisei as coisas com
clareza. Quem não tem a capacidade
de analisar sua própria vida precisa.
A terapia te ajuda a pensar com clareza.
Mas eu sou virginiano, o slogan do
virginiano é: eu analiso.

Que idade os seus filhos têm?
A Luciana, 54, o Paulo, 52, e o Marcos
teria 50.

Eles chegaram a morar com você no
exílio?
Eu não tinha condições, até pensei nisso,
mas não achava justo meus filhos
pagarem por uma coisa que eu fiz. Eu
não tinha emprego, não tinha grana, eles
tentaram ficar comigo na Argentina, mas
o Marcos quis voltar para o Rio. Foram
para o Peru também.

Quando você voltou para o Brasil?
Em 77.

Você que viveu um Rio culturalmente
bacana, mais seguro, o que acha da
cidade agora?
Hoje o problema é a segurança, mas
apesar de tudo o Rio continua a terra
do samba, de talentos surgindo,
uma cultura muito rica, criativa, isso
é da alma da cidade, isso não muda.

O que você acha do Sergio Cabral
governador?
Eu acho que ele está indo muito bem.
Conhcei o Serginho garoto, menino,
e acho que fez uma série de coisas para
as favelas muito acertada. Uma política
que tá dando resultado, a de colocar a
polícia no morro. A comunidade se sente
protegida, segura. Tem 90 mil pessoas
na favela, 90 só são bandidos, mas
aterrorizam. A polícia tem de estar
presente. Ora, se Hitler ocupou a França,
porque a polícia não pode ocupar
o morro? Por causa da corrupção.

E o Rio sediar as Olimpíadas, o que
você acha?
O Lula está se achando, mas isso não
tem nada a ver com o lula. Em 2008
perdemos logo na primeira leva para
Pequim. E o Lula já estava no governo.
Agora ele acha que é mais importante do
que o Obama, porque a gente ganhou?
Ele acha que ele é o cara, mas o Obama
fez uma brincadeira e ele não entendeu.
Aliás, a imprensa brasileira, que é
péssima, também não entendeu. O
Obama é o cara, porque ganhou o Nobel
da Paz. Aí ven gente dizer que o Brasil
agora é primeiro mundo. O México já
teve Olimpíadas, lá é primeiro mundo?

Mas você acha que pode ser bom?
É uma oportunidade de se fazer coisas
boas, gosto muito de esporte, torço, mas

Você teve dois filhos com
esquizofrenia, um faleceu, e há pouco
defendeu a internação e foi uma
polêmica. Conte mais sobre isso.
Eu defendi e defendo a internação em
caso de surto, só em caso de surto,
nunca falei oura coisa. Aí vem esse
pessoal do governo, a política do
governo que se intitula psiquiatria
democrática. Isso não existe. Você já
ouviu falar em dermatologia
democrática? E na hora que o cara pega a
faca para matar a empregada, no meio
do surto, eu faço o quê? Na hora que ele
surta e vai estrangular a mãe eu faço o
quê? Sabe o que acontece? Os filhos de
famílias ricas ou remediada, como a
minha, pagam hospital particular. E o
pobre vai morar na rua, solto, doente.
Eles dizem que doença mental não existe
,é uma coisa social que a sociedade
burgesa criou e impede o cara de pensar.
O Lula é comunista e fode com a família
pobre. Mas os meus filhos sempre
moraram comigo. O Marcos até morrer
morou comigo e o Paulo agora mora em
Recife porque está num lugar melhor,
um sítio, longe da droga.

Que duro para você ver seus filhos
assim.
Eles são ótimos, mas a droga agrava a
esquizofrenia. O esquizofrêncio tende à
droga, porque a doença provoca uma
carência enorme, a droga, para eles,
supre essa carência. Eu tenho horror a
essa política de legalização da droga, até
o Fernando Henrique está entrando
nessa fria, porque não conhece. As
pessoas só sabem a teoria. Eu vi uma
professora séria, com uma pesquisa,
explicando que a maconha está muito
diferente hoje,a tendência é só piorar, e
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A vida não tem
sentido. Escrevo
para botar para
fora minha
perplexidade
diante da vida.
A vida é inventada
por nós mesmos.
Dizem que
Shakespeare
revelou a alma
humana. Eu digo
que ele inventou
a alma humana.
A gente precisa
dar sentido à vida.
É o que diz o
Waldick Soriano,
‘eu não sou
cachorro, não’

“
MAKING OF
O apartamento em Copacabana, onde Gullar vive e trabalha, revela
o espírito do poeta — tanto o lírico quanto o gozador. Um boneco
reproduz sua imagem, misto de caricatura e arte popular. “Um amigo
meu comprou de um artista na rua, em Teresina. Muito tempo depois,
um outro amigo o visitou e trouxe para mim. O sujeito me entendeu
perfeitamente”, brinca. Na parede, uma colagem de papéis picados.
“Eu estava fazendo recortes, os papéis caíram no chão. Colei
numa cartolina exatamente do jeito que estavam”. Batizou a obra
de Por Acaso Puro Acaso. Nas paredes, retratos de Gullar por
Siron Franco, Iberê Camargo, e ainda tem Volpi e outros

os riscos são enormes, de ficarem
obras abandonadas, como aconteceu
com o Pan americano.

Para que time você torce?
Sempre fui Vasco. Parei de torcer quando
o Eurico Miranda assumiu, mas agora
que ele saiu eu torço de novo.

Você faz algum esporte, ou cuida
da saúde, temuma vida regrada?
Sempre tive uma vida naturalmente
regrada: não faço esporte, sou magro,
não preciso. Mas como pouco. A Claudia,
minha mulher, me chama de meiaporção.
Não gosto de me empanturrar, é da
minha natureza. Eu como comidas da
infância, um peixe, um guisado, uma
feijoada de vez em quando.

Você morou na União Soviética, no Peru,
na Argentina. E hoje, gosta de viajar?
Ah, já viajei demais.Agora não ando
de avião, de jeito nenhum. Já fui a Paris,
conheço o Louvre inteiro, vou ver a
Monalisa de novo? No Peru eu não fui a
Machu Picchu, ver pedra velha? Não,
obrigado, acho lindas as ruínas, os incas,
mas nos livros. Veneza é deslumbrante,
mas fede para cacete. O Oriente, então,
nem pensar. Vou esperar os 500 milhões
de chineses chegarem aqui.

Você sempre foi irônico?
Sempre. Sou o gozador da turma. Vejo o
lado engraçado, e agora sou ditado popular,
com: “Não quero ter razão, quero ser feliz”.
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Uma corola

Em algum lugar
esplende uma corola
de cor vermelho-

-queimado

metálica

não está em nenhum jardim
em nenhum jarro
da sala
ou na janela

não cheira
não atrai abelhas
não murchará

apenas fulge
em alguma parte

alguma
da vida

F I M D E P A P O

Poema inédito de Ferreira Gullar,
que sairá publicado no seu próximo livro,
Em Alguma Parte Alguma
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