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Uma SO casa, uma solfngua, uma
SO n~ao, uma soliteratura1
JO'\O HERNESTO WEBER
UFSC

Aquestio do anone, OU, nom outro vies, que aJjjs )a indica 0
cammho que se Ita de percorrer neste texto, a questio dos anones, no
plural, tem alimentado boa parte <las discussoes sobre a litentura
brasileira nestes Ultimos tempos. 'li'ata-se, diga-se nla tio de pass1geIIl
assim, de uma dis~1a extremamente n~: afinal, sempre nos
ensinaram que a literatura brasileira era uma certa JiteralU1'a- aqueJa
que consta dos manuais; aqueJa consagrada peJa historiografia literaria
"classlca", independentemente do recorte te6rico espedftco a orientar
cada uma das Hist6rias, que tern dividldo a literatura brasile1ra em
"regional", ''universal'' e assim por diante, significando 0 ''universal''
aqueJa Jiteratura produzida pelo centro do Pals, Rio deJaneiro e depois
sao Paulo, que consldera todas as outras "manifes~oes literirias", e a
expressio ja 0 indica sufictentemente, como "menores".

1. Este texto, em outraversao, enuma di~ maIs pessoal, foi origlnalmente apresentado
no "II F6mm de llteratura Brasileira -os clnones: entre 0 real e 0 possIvel", promovido
pelo Curso de P6s-Gradua~o em Letras da UFRGS erealizado no Instituto Goethe, em
dezembro de 1998, em Porto Alegre - RS.
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Em outras palavras: 0 cinone, assim como "rellgiosamente"
nos foi r~, quer dizer~; quer dizer imposi!;io (veIada, por
certo, como ocorre com todaequalquer ideo1ogia) de uma determinada
vis39 de mundo sobre outr3s; quer dizer imposi~ e afirmago de urn
projeto politico, ou de alguns proJetos politicos ''nacionais'' em disputa
por hegemoma, em r~ ao restante do Pais.

Pois ~ chegada ahora, assim pelo menos 0parece, de se colocar
tais questOes em pauta. Nao necessariamente - pelo menos nao ainda
- no seotido de se cons1rUir outros "clnones" - 0 que, por si 86, ja
esface1a a pr6pna no~ de clnone -, mas de se comCQU' 0 "assalto"
justamente pelo que hoje talvez seja taticamente impresdndlvel: lan~
outros olhares sobre a tal de "literatura brasileira".
Se assim ~, isto e, se ~ chegada ahora de se questionar a no~o

de cinone, pode parecer estranho que se pretenda faz~lopartindo
justamentede Machado de Assis, possivelmente- eisto epuraret6nca
- 0 mais can6nico ecanonizado dos autores deste Pais. Mesmo assim,
fiquemos com Machado, e com 0 seu conhecidfssimo ensaio sobre 0
"Instinto denacionalidade", fundamental para a ~ nao somente
de urn princfpio democratico de canoniz~ literliria, como para a
abertura de urn I~e bastante amplo para 0 que podia significar, asua
~ wer ''llteratura brasileira". Nao ~ 0 caso, aqui, de repisar os
passos, pistas e rastros deixados por Machado no refendo ensaio, mas
apeoas lembrar a sua 16gica argumentativa e a sua sintese, que fariam
fortuna na lmtonografta literaria brasileira.

Machado, no "Instinto", utiliza urna tatica discursiva que afirma
alga para, aseguir, negt-Io, sem excluiro negado. Se Machado identtfica
o "instinto de nacionalidade" com as "cores do pais", ele, em seguida,
questiona a exclusividade desse criterio; ao analisar 0 indianismo e a
r~ ao indianismo, nega 0 exclusivismo do indianismo, sem rejeiti10, no entanto, como urna das fontes de insp~ literaria; se concorda
com que os "costumes civi1izados" e "a natureza do pais" devam ser
contemplados, nega, de outra parte, tamb6n 0 exclusivismo dessano~,
120

n

por considera-Ia caudaWia da concepc;lo que sommte identiftca a
presen~ do "espfrito nacional" em obras que 1i'at3m de awmto local.
Machado, assim agindo, (re)constr6i, revigora, revive os
argumentos em pauta asua q,oca, para, a seguir, desconstitui-Ios como
tal, isto ~, para desconstitui-Ios em sua exclusividade. E em oposi~
aos exclusivismos, Machado propoe a sua "chave", sintetizada na
nerelSiria exist&lcia de urn certo "smtimmto Intimo" que tome 0 autor
''urn homem de sen tempo e de sen pals, ainda quando trate de ~tos
remotos no tempo e no ~".
Pois bem. 0 ensaio de Machado, 3SSim pelo mmos poderiamos
dize-Io, ~ magistral, ~ dial~co, e contemp!a, justammte por sua Wica
discursiva, Wrias "linhas de for~" do que poderia ser a literatura
brasileira, ao negar, refutar, mas nllo admitir a exc1usllo de qualquer
uma cbs tmdfnd3s liteclrias em vigor ao final do skulo m. Em soma,
e repetindo, 0 imporl3nte seria que 0 autor f~ ''urn homem de sen
tempo e de sen pals".
Isso tudo ~ suftcimtemente conhecido, e 0 m&ito do ensaio de
Machado, It se 0 dizia, ~ inegtvel. Nllo obstante, 0 ensaio deixa-nos
uma pergunta no ar, que a aJguns pode inclusive p3l'ecer ine6moda:
qual seria, afinal, a vislo de Machado sobre 0 sen tempo e 0 sen pals,
ou, por outra, qual seria 0 sen proJeto de nU, a nortear a afirm~o
sobre a existmcia de urn certo "Instinto de nacionalidade" na literatura
brasileira? A pergunta, acredita-se, procede, na medida mesma em que
sao as moes de ~ ou ~es que, em Ultima instincia, orimC3m a
constitui~ do clnone ou dos clnones da assim chamada "literatura.
nacional".
Os paclgrafos que se seguem tentam capturar urn aspecto, tao
somente, dessa questio. Para I3nto, parto de urna curiosidade, ou de
urn caso limite, que se encontra em algurna cranica de A Semana, na
edi~ de John Gledson2 •
2. Assis, Machado. A semana. Introdu\;io eNotas de John Gledson. sao Paulo: HUCI1'EC,
1996.
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Na cr6nica de 14 de agosto de 1892, Machado, como era de
sw fettio, repassa, como que aleatoriamente, em sw estilo Upicamente
"solto", os &tos da semana. ComC\A peJa crise financeira do Estado, a
qu~ do dMdtpubJico,se conf~ignorante em finan~- embora
aforma k6nica empregada, que coloca a confissio sob suspei~ -, e
~ a seguir, ~ d1scuss()es que se travawm aCpoca no senado sobre
as propostas de ~ de chineses para suprir a demanda de mao
de obra na lavoura.
A abordagem do tema nao deixa de ter

seu sabor identificavel, dina alguem, na enumer~o repleta de alitera~oes,
contrapontos esonoros conectivos: ''Vamos ao Senado. 0 Senado disculiu
o chim, 0 moz, eo cht, e naturalmente tratou da questio da ~
chinesa, que uns defendem e outros atacam."
0

Arefer&1da aimi~ dos "chins", junta, por sua vez, assim
como quem nao quer nada, em forma de um parenteses,
signifieatiwmente longo, e que por iss<> mesmo pode dJzer tudo, ja que
euma narrativa inseridana cr6nica, uma IUstorlnhasobrea colo~
alemi no SUI do Brasil. Lembrando port3Dto os "chins", e a discussio
no seoado, Machado passa a narrar:
Eu niio tenbo opiniQo; mas nunca ousofa/ar de ra~ que me
nao 1emlJre do HonOrio Bicalbo. Estava e/e no Rio Grandedo
SuI, perto de uma ctdade aIemti. Jam com e/e moftlsebomens
a ctnJa1o; viram umajlormuttobonita noalIo de uma tirvore,
Btca/bo ou outro quts coIbI-la, apotando os pes no dorso do
cava/o, mas nao aicanftlva aflor. Porfortuna, vinha da
povoa¢o um moleque, eo Bica/hofoi fer com ele.
- Vem cd, trepa aquela rJroore, eUra aflor que estd em
cima...
Estacou assombrado. 0 moleque respontJeu-lbe em alemtio,
que nao entendia portugues. Quando Bicalbo entrou na
ctdade, e nao ouviu nem leu oulra lfngua sen40 a alemii, a
rica eforte lfngua de Goetbe e de Heine, teve uma impressao
queeleresumia assim: "AdJet-meestrangeiro no meuproprio
pafs!
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E Machado

conclui a hist6ria do Bicalho com urn "piparote":
"Lembram-se dele? Gnmde talento, todo ele vida e espfrito". Encem. 0
parenteses e continua: "Isto, porem, nio tern nada com os chins, nem
com os judeus, nem particuJarmente com aqueJa mo~ que acaba de
impedir a cano~ de Colombo." Piparote; e brincadeiras, como
quem dJz 0 que d~a e faz de conta que nao dJz nada: isso, bem 0
smemos, eMachado.
Mas haveria que se investigar 0 que ele reaJmente dJz, entre
ditos e nio-ditos. Ou seja, parece inter~te perseguir, na cr6nica, a
visio de Machado sobre a ~ e sabre as questOes naci.onais em
discussio ao final do sOCulo, a im~ entre eJas.
Para tanto, conv6n lan~ urn olhar sobre ainda urna ontra
cr6nica, a de 18 de setembro de 1892. Aprowda alei sabre a ~
de asitticos, Machado se debru~ sobre as VdIltageDS davinda de "chins"
para 0 Brasil. Comenta, nio sem ironia, mas tamb6n nao sem urna,
digamos, acidez algo m6rbida, 0 tnlbalho altamente produtivo dos
"chins", inclusive 0 dos cegos, mutilados e amputados. Ep~em
atroz, mas a debita, assim como jt debitara a anedota sobre os alemies
ao BicaJho, aurn cronista portugu&. Mas 0 que interessa, em particular,
eque, junto apossivel im~ de chineses, e tamb6n japoneses,
Machado cita outras etnias:
Itallanosentram aqul com 0 seu ImJdentlsmo,jrtmceses com
os prlncfPIosde 89, Ingleses com 0 Foreign Office eacamara
dos Comuns, espanbOis com Todas las Espaniis, carambaf
aIem4es com urna casa sua, urna cItJade sua, urna esco/asua,
urna Igreja sua, urna vida sua.

Vale 0 destaque e a enfase: ''ulna casa sua, urna cidade sua,
urna escola sua, uma i&Teja sua, uma vida sua."
Juntemos as duas cr6nicas. Como quem nao quer Dada, dizia,
Machado, ora inserindo uma historieta pitoresca envolvendo a
colo~ alema no SUi do Pals, e nela dJzendo que os alemies t&n
uma l1ngua sua _"arica eforte lingua de Goethe ede Heine" -, ora
lembrando que eles t&n casa, cidade, escola, igreja e vida mm. - e
12~
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baja&lfasenos p~! - constr6i asua mao sobrea colo~
aJemino Soldo Pals: ade que os hnigran1eSalemJes eseus ~dmtes
constituiriam um corpo aparte, uma ~ aparte, diante da qual
os "nacionais" - diga-se luso-brasUeiros - considerar-se-iam
estrangeiros no pr6prio pals.
"Gl'3Dde talento, tooo ele vida ee,>frito." Nao necessariamente
o Bica1ho, mas 0 pr6prio Machado: com aparentemente ingfulUas
~, comentirios laterais, ~ lmgtifsticas, wi teeendo a sua
verslo sobre a e em r~ aimi~ alema no Sol do BrasH. No
contraponto, deixa entrever, evidentemente, tambem a sua visIo sobre
o que era a sua ~ e a sen pais...
'fudo isso nIo passarla de uma curiostdade·apenas, a indicar,
pelo contraponto, avislo de Madwlo sobre 0 que ele deverta considerar
"ser um homem de sen tempo e de sen pm". Ele, assim 0 parece - ou
pelo menos assim as duas cr6nicas a indicam, quando Jidas pelo avesso
-, cultivava a vlsio da ~ como um pais COffiO, uno ehomog@neo.
osen projeto de n~o, nao obstante a ~ que faz do n Imp&io
em sua obm de fi~o, era, enfim, 0 de uma ~o centralizada, de
lingua portuguffia, de ~ lusa, em que nIo cabiam, senIo como
p~ crfl1ca, outras eblias, culturas, lfnguas, casas, ddadffi, religioffi
e, agorae predso acrfficentar, Outras literatur;lS, se considerarmos que
a produ~ liteclria, por parte dos imigrantes e de seus dffiCendentes,
era intensa e de larga difuslo na Co16nia, atrav~ da imprensa em lingua
alemI, principalm.ente atrav~ dos "Kalender", ou anuirios.
'fudo isso nfo passaria de mera curiosidade, nIo se fizesse
n~ aqui, uma breve digr~. Eque Machado refor~ ao rtferirse aimi~o alema, orientado por sua visao de n~o, os ffitere6tipos
que se criaram sobre a coloniza~ao alema no SuI do Brasil.
Evidentemente,nio ffitoU a afirmar que Machado .cria tats estere6tipos.
Mas delffi se alimenta enquanto os alimenta, contribuindo, assim, a
carregar ~ para 0 moinho da intolerinda &iea, cultural, lingfiistica...
Considerando a recep~ao de snas cr8nicasno centro do Pais, isso
certamente nao epouco.
12.
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DediqumJ.os om breve ex:mrsosobreesses tstere6tipos. Quando
me rdiro aos ~e6Upos sobre a colo~ alema no SuI. do BrdSil,
refiro-me aos estere6tipos do "EngyJ.,vento Racial" e do "~
Alemio" que, criados ao final do s6:ulo m, muito ainda hiam pem
sobre os descendentes de imigrantes assentados no SuI. do Brasil.
Basta lembrar, para tanto, a "C3mpanba de NacionaljZ3~" de
V1Irgas, defIagrada ao final dos anos trinta e inidos dos quarenta. a
impor, eoereitivamente, e por isso mesmo arbitrariamente, a
homogeneiz~io cultural e Ungllistica de tradi~ luso-brasileira a
imigrantes de diferentes proced@ncias.
A''C3mpanhadeN3donaJj~''pe;ou, emuito, todososabemos,
sobre os dtmndentfs de emt1s nio W1tubd3s atndi~ de ascend@nda
lusa. P(S()u sobre os imigrnntes de ascend@nda altmi, princJpalmeote.
De;se;,muitos seriam indiciados romo "sUditos
do F..ixo", oUlm; dtumdm
de "quinta-colunas". E preciso dizer mats: a "eampanha de
nacion3Jiza~" pesou sobre os descendentes de alemies protesJantes
em especial, mewo porque elesnao prof~ aque1afe que, t2mbem
e1a de tradi~ ibmca eantt-reformtsta, era, ate 0 advento da Republica,
a religiio oficial do Estado e que, depots da procJam~ da RepUblica,
continuaria aser omaespecte de religiio extra-oficial do aparato estatal.
Al6n disso - e eprocS> \U t3Jnb(m ffite Jado -, a jgreja protestante
mantinha fortes vfnwlos com a Altmaoha, prOOicando a~, como
essencial a sua sobreviv@nda, a manutm~ da lingua e da wltura aJemas.
"Enquistamento racial" e "PeriBO alemio". Isso e preciso
esmiu~ar urn poueo mats, ate para nao ficarmos, tambCm n6s,
encasteJados nos mesmos estere6tipos, ainda que com 0 sinal trocado,
etendo, ja, apontado para asmgu13ridade da igre)a evangeJica tradicional,
de origem alema. Isso significa, em outros termos, queepreciso ramear
os projetos hist6rieos que estabeleceram a dinimica que redundaria no
antagonismo entre "brasileiros", ou ''nacionais'', de urn lado, e os
"alemies". termo a abrigar tambem os seus descendentes, de outro.
Acoloniz~ do SuI por imigrantes, eisto ~ amplamente sabido,
teve 0 objetivo estrategieo mats geral de ocu~o do solo de fronteira.
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Cri3ram.-se; nesse sentido, nUcleos co10niais reIa1iwmente homog&leos

em seus prim6rdios, tanto em tennos sociais como culturais e euncos.
Nan havia, no blldo da co1~, praticamente cantata entre os 0010005
easociedade de ~ 1usamvolvente. Apenas no segundo quartet da
segunda metade do sOOJIo XIX, quando a co16nia passa a produzir
excedentes agrfcolas, expropriados e apropriados por uma indpiente
burguesii. comercbll, estreitar-se-iam os contatos entre os ''teutos'' e os
1uso-bntSileiros. F.ssa burguesii. oomercial imigrante passaria, com 0
tempo, e com a sua gradativa consoli~ enquanto grupo dominante
da co16nia, apostuJarsua particip~ polftica nasociedadeciramdante.
Crta-se, inclusive, um corpus ideo16gico bem demarcado, e articuIado,
vtsando aparti~ na vida poJitica do Pais: trata-se da ideo10gia do
"Gennanismo", do "Deutscbtum", ou a do "Deutscbbrasilianertum",
pregada tanto pe1as igrejas protestante e cat6lica como pe1a
"intelligentsia" de origem aleml, identificada normalmente com 0
projeto hist6rico-sodal dos "Brummer" - mercenartos que, liberais
de 48, e contratados pelo Imperio, se fixaram por fim no RS.
Seriam esses setores, ao 1ado da burguesia comercial "1te
QIi&m", que passariam, via imprensa em lfngua alema, via escolas e
igretas, a incentivar a concep~ de pertencerem os descendentes de
alemaes apMria alemi, aleg.mdo, para tanto, a sua origem &tea <Jus
sangulnts); simultaneamente, pregariam 0 sen pertencimento an~o
brasileira (jussolts). Deum lado, portanto, pregawm, como "alemaes",
a preserva~o da cultura e da lfngua alemas pelos descendentes; de
outro, pregavam 0 sen direito acidadania brasileira.
Seria ao final do SOOllO XIX, de outra parte, que a Alemanha
passaria a ostentar uma poJitiea de culto ao "Pangermanismo", visando,
principalmente, asua expansio imperial. E aqui havia ''uma tribo que
pensa e negocia em alemao", como destaca Joao Guilherme Biehl,
citando um relat6rio do Comire Berlinense de 18743 • Dar os vfncu10s
3. Conforme Biehl,]oao Guilherme. "Uma tribo quepensa enegodaem alemao: uma
contribui~ao ~ hist6ria evangeIica do germanismo no suI do Brasil, secuIo 19". In:
121

3_
que a Alemanha procura de;envolver com as "colonias", a gerarem,
inclusive, protestos por parte de outns ~Oes imperiais, como aFran9L
e a Inglaterra.
Ora, a aceita~o do projeto do "Germanismo", ou a do
"Deutsc1Jbrastlianertum", ca1amente nao se enquadravanos horizontei
da classe dominante nacional. 0 seu projeto hist6rico, 0 da cbsse
dominante nacton21, era outro: era, ao final. do samo XIX, importar
mao-de-obra europ~a sim, mas desde que subsumida na e pela
pop~o de origem !usa; era "branquear a ~' sim, consoante as
teorias raciais europeias, mas desde que isso tW> significasse abrir mao
da sua do~ de classe.
se ao final. do secuJ.o XIX a si~o se configurava mats ou
menos assim como se procurou desenha-la acima, imagine-se, de outra
parte, e por e como acr~o, 0 ceoarto criado durante a Primeira
Guerra Mundial, ou, ent3.<>, aquele que se configuraria com a eclosao
daSegunda Guerra eo ingresso do BrasU na Guerra junto aos "Aliados".
T!nha QUe sobrat' para _em, esobroupara todos, nao somente
para aqueles segmentos dominantes vinculados ao projeto do
"Deutscbtum". Sobrou, na verdade, para uma gente que tinha ''ulna
casa sua, uma cidade sua, uma escola sua, uma igreja sua, uma vida
sua". Euma "Ifu&ua sua", poder-se-ia ~centar, lembrando aquela
outra cronica do Machado que versava sobre 0 Bicalho.
Faltou dizer: sobrou para todos, sobrando para quem tinha
tambem uma literatura sua, que institufra uma ~~e de c3none seu,
centrado em tomo da exal~ da natureza da nova pMria, da ideologia
da germanidade e do elogio ao trabalho alemao.
Claro, 0 que se perdeu ou 0 que se ganhou com isso, isto ~,
com a "nacionaliz~o" for~a, e depois com 0 ''pacto de sU&1cio"

Fischer, L. A. eGertz, R. E. (Coords.) Nos, os teuto-gaUcbos. Porto Alegre: EdUFRGS,
1996.
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palrodnado pela burguem "de odamt", ediffcU de avaliar: perderamse Ifnguas, culturas, palavras, crmQlS, religioes, e, finalmmte, IiteralJ.Inls?

Parti, neste texto, da concep~o de Machado de Assis sobre 0

que seria a sua vis30 da ~: ele, assim pelo menos as duas cr6nicas
o indicam, quando lidas pelo avaw, cultivava a visio da ~ como
urn pals coeso, uno e homog@neo. Cultiwva, mt suma, urna mao do
Pals coladaao projeto da classe dominante nactonal, mt que nio cabiam
outras etnias, culturas, lfnguas, casas, cidades, religioes e, podmtos
dize-Io, outras literaturas...
A esta altura, urn reparo se faz evidenternente necesstrio: dele,
Machado, nao ede se cobrar absolutamente nada. Afinal, ele era urn
homem de sen tempo e de seu lugar, e nao seriamos n6s que mwos
cobra-Io pela exclusio dos descendentes de alemaes da nacionalidade
- ou, 0 que segundo alguns ja selia bmt mais grave, sendo Machado
urn mulato, cobra-lo pela exclusio, no ensaio sobre 0 "Instinto", do
negro como componente dessa mesma nacionalidade. Nao. 0 que se
pretendia indicar, simplesmente, e bem provavelmente de modo
simpl6do, eque Machado tinha uma determinada 9 sobre a ~,
tinha urn determinado ~ de n~, e, quffil sabe, tamb&n urna
~ sobre 0 que deveria ser a n~, e, em conseqU&cia, aliteratura
nactonal. 11nha urn projeto, em SUIDa, que coincide com 0 que ate hoje
estamos habituados a ver, como ja se afirmou ao inicio: os nossos
historiadores "cIassicos", como urn Silvio Romero, urn Jose Verfssimo,
OU, mais recentemente, urn Antonio Candido, entre lantos outros,
lan~am 0 ~olhares sobre a literatura brasileira - com isso
instituindo os ~ clnones - a partir das imagens, visoes e projetos
sobre 0 que pensavam deveria ser a na\;io e a sua literatura, lendo-a,
sempre, a partir do centro, Rio e depots sao Paulo.

Claro, tambem ja 0 dizia, as "literatl111S de imignmtes e seus
descendentes" podem ser consideradas "casoslimites". Por isso mesmo,
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sao casos Jnstigantes: pela sua pr6pria condi~, eIas colocam a no~
do cinone diretamente em xeque.
Mas existem casas nao tao llmftrof~ assim, a que se pode
aplicar 0 mesmo argumento. En~o lembrar aqui 0 conjunto de
produ~oes culturais perifencas existentes no Brasil: ate que ponto, afinal,
a historiografia literaria, com 0 seu poder canonizante por excel@nda,
nlio tern Jnsistido em excluir a perlferla, a ''perlferla da periferia" na
verdade, do corpus literario nacional?
Veja-se ban: nio se trata de urn discurso sobre 0 ''poJtligpnente
correto", ou sobre os l3is de "_os cultuoUs", que, comumente, e $
vez~ multo facilmente, a tudo pretende abranger, e com isso nada
distingue. Refiro-me, isto sim, a uma qu~tlo crucial para uma
democracia plural pelo menos no campo litetirio: por que somente os
projetos polftico-ideo16gicos, m~mo que muitas vez~ conflitant~,
eIaborados no Rio deJaneiro e em sao Paulo, podem pretender dizer 0
que ~ a litera1Ura brasileira?
Penso, por exemplo, e n~ contato, nas literatur3s ditas
"regionais". Dize-las regionais ja nlio ~ d~ca-las, e d(5(}Wllificalas a priori? E 0 que fazemos n6s, situados na ''perlfena da mena",
para qualiftca-las e nomea-las como integrando tambem eIas a tal de
"literatura bmUeira"?
Em resposta, evoltando aMachado, quem sabefosse interessante
dizer que urna solu~ possfvel talvez consistisse em universalizar, para
o conjunto do Pals, a tatica discursiva do "Instinto de nacionalidade",

abrindo, aindamais do que Machado, 0 leque do que seja fazer "litera1ura
brasileira", dando abrigo, assim, a v3ri~ manJf~o~ culturaJs, e nio
apenas ~ do centro do Pals. Explique-se-o: 0 olhar a partir da perlferia,
a partir das margens, negando sem necessariamente excluir 0 clnone
ou os clnon~ ditos "oficiais", Jnstitufdos pelo centro, pode, quem
sab.e, nos fazer ver que M muito mais coisas alem daquilo que sempre
sup6nhamos, ou do que nos fizeram supor, ser a literatura dita
"nacional".
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On por ontra: nIo seria interessante pensar-se em vtrias casas,
v3rias lfnguas, Wri3s 1itera1UraS habitando oma mema~, on ~Oes?
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