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ENTREVISTA A GLAUCO MATTOSO  

 

 

 

Glauco Mattoso é um escritor brasileiro, nascido em S. Paulo em 1951. O seu 

nome de batismo é Pedro José Ferreira da Silva; contudo, um glaucoma 

congénito (que o conduziu à cegueira total em 1995) levá-lo-ia cedo a adotar o 

pseudónimo pelo qual é conhecido no mundo literário, e que é também uma 

homenagem a Gregório de Matos. 

 

Esta entrevista foi realizada no final de junho e princípio de julho de 2011, 

através de perguntas e respostas trocadas via correio eletrónico, de um lado 

para o outro do Atlântico. As respostas surgem escritas em português 

etimológico, opção do escritor desde 2009. 

 

 

AG – Nos textos que sobre si se podem encontrar em estudos, biografias, 

breves anotações, etc., surgem vários adjetivos e expressões pouco 

comuns entre poetas e escritores. Quais são aqueles que melhor o 

caraterizarem a si e à sua obra?  

 

GM – Aqui temos dois aspectos a considerar. Dum lado, aquillo que os outros 

acham de mim; doutro, aquillo que eu mesmo adopto para me  

rotular, com base no que entendo cabivel do que de mim dizem. Junctando 

tudo, jamais consigo me resumir num unico adjectivo. Litterariamente, 

reconheço que sou mais poeta que prosador, mas no momento de qualificar 

a poesia que faço surgem innumeras vertentes possiveis num enquadramento 

formal ou thematico. Ja me chamaram de poeta "marginal", mas tal 

designação, no Brasil, restringe-se a uma geração informalista e colloquialista 

contemporanea, nos annos septenta, da rebeldia contracultural entre as 
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gerações hippie e punk, e, como ha muito já superei biographicamente tal 

phase, seria um adjectivo insufficiente, até porque só allude ao periodo em que 

eu ainda podia enxergar, no qual não produzi minha obra mais madura e 

abundante. Ja me chamaram de poeta "maldicto", rotulo que ainda me cabe, 

pois minha postura anticonvencional, bem como minha thematica 

pornographica e politicamente incorrecta, continuam a me fechar portas, seja 

no mercado editorial, seja no gosto da critica. Ja me chamaram de poeta 

"posmoderno", rotulo que se justifica, em alguma medida, pelo character 

intertextual dos meus referenciaes e pelo repertorio encyclopedicamente 

fragmentario, typico duma memoria cega que quer recuperar aquillo que fora 

lido emquanto me foi possivel. Em certo momento, associei estes rotulos e me 

apresentei, pilhericamente, como um auctor "posmaldicto". Reconhecendo, 

ainda, que sou difficil de enquadrar pela methodologia academica, eu mesmo 

forjei alguns adjectivos appropriados ao meu caso lyrico, taes como 

"barrockista" (allusivo à influencia contracultural do rock e à influencia do 

preciosismo barroco) ou "pornosiano" (allusivo a um apuro formal como 

arcabouço duma thematica impura), afora outros que tambem se applicam à 

minha prosa, como "anarchomasochista", "deshumanista" e "desilluminista". De 

practico, mesmo, basta a constatação de que posso ser tido como herdeiro do 

eterno veio fescennino do idioma, que passa por Gregorio de Mattos ou 

Laurindo Rabello, no Brasil, e por Bocage, Madragoa ou Jazente, em Portugal, 

com equivalencias em Marcial, Aretino, Belli, Rimbaud ou Apollinaire, emfim. 

 

AG – Em que medida o seu problema de visão marcou a sua infância, a 

sua personalidade e a sua obra?  

 

GM – Embora alguns dividam a minha obra em duas phases ("visual" e 

"cega"), o facto é que a cegueira me marcou desde que me entendo por 

gente, dado que o glaucoma congenito sempre foi tractado como grave 

ameaça da cegueira progressiva que acabou por se concretizar. Assim, 

desde o inicio eu me differenciei e isolei dos demais meninos, que, por 

sua vez, me hostilizavam e, quando possivel, barbarizavam, no conceito 

daquillo que agora costumam chamar de "bullying", trauma que me moldou 

como masochista e fetichista (esta ultima particularidade devida ao 



 Entrevista a Glauco Mattoso                                                                              António Galrinho 

 

facto de ter sido muito espezinhado, no sentido litteral, pisoteado, 

pelos outros moleques, que me obrigavam a lamber-lhes os sapatos e pés 

descalços), donde a especificidade thematica do "retifismo" (na Europa) 

ou da "podolatria" (no Brasil), termo mais exactamente applicavel à 

minha fixação erotica e esthetica, ou antiesthetica, ja que o pé 

idealizado, em logar de bello, delicado ou perfumado, entenda-se 

feminino, é feio, sujo e fetido, entenda-se masculino. Somme-se a isso a 

commum discriminação soffrida pelos deficientes visuaes em qualquer 

parte, e teremos o quadro geral da minha personalidade victimizada e, 

consequentemente, autoflagellada. 

 

AG – Qual a sua formação académica e qual a importância que ela tem no 

seu percurso literário? 

 

GM – Bacharelei-me em bibliotheconomia numa instituição privada e 

cursei, sem completar, a faculdade de lettras da Universidade de São 

Paulo, principal eschola superior publica do paiz, mas tal escholaridade 

não foi causa e sim consequencia da minha formação. Na verdade, sempre 

fui autodidacta e me adeantei ao que a eschola, publica ou particular, 

poderia me offerecer. Os cursos universitarios foram cumpridos mais por 

conveniencia profissional e curricular, mas admitto que a bibliotheconomia me 

proporcionou uma visão panoramica do conhecimento, uma perspectiva 

encyclopedica, que a philosophia, por si só, não bastaria para systematizar. 

Tambem apprendi a ser bibliophilo e bibliographo, o que agora me ajuda 

grandemente na cegueira, pois organiza mentalmente essa plethora de 

informação com que somos bombardeados pela midia. 

 

AG – A sua principal atividade profissional empecilhou a sua produção 

artística ou, pelo contrário, serviu para observar o mundo por uma certa 

janela que ajudou a enriquecê-la? 

 

GM – Ambas as coisas. Emquanto pude trabalhar, com a parca visão que 

tinha, exerci funcções burocraticas como bancario e bibliothecario, o que 

limitou não só meus horarios como meu comportamento social. Produzi, 
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ironicamente, muito menos litteratura na phase visual que na phase cega. 

Nesse sentido, houve empecilho, sem duvida. Mas, como você correctamente 

aponcta, augmentei minha kosmovisão a partir duma perspectiva mais 

"quadrada" ou "careta", como se diz na giria daqui, isto é, mais bem 

comportada e discreta, para não dizer moralmente acceitavel... 

 

AG – Que outras atividades desempenhou e de que modo contribuíram 

para o seu enriquecimento pessoal e literário? 

 

GM – Fui bancario por vinte annos, apenas trez dos quaes na funcção de 

bibliothecario, no proprio banco estatal, periodo em que residi no Rio 

de Janeiro. Mas não foi pela actividade como bibliothecario que houve 

tanto enriquecimento, e sim pela opportunidade de conviver com a 

intellectualidade local, no pittoresco bairro de Sancta Thereza, onde 

morei, considerado, na decada de septenta, como reducto artistico 

alternativo. Antes de morar no Rio, eu ja havia actuado como membro dum 

grupo de theatro amador e, depois de voltar a São Paulo, militei num 

grupo de conscientização homosexual (por signal o primeiro do paiz, 

ainda na epocha da dictadura militar). Tambem essas duas experiencias 

foram determinantes no meu amadurecimento como escriptor e como pessoa. 

Mas, si você quizer considerar estrictamente a carreira litteraria, 

pode-se dizer que uma enriquecedora actividade parallela foi a de 

traductor. Mas aqui faço uma resalva: si, por um lado, ter traduzido 

Borges abriu-me portas e animou-me a retomar a creação poetica apoz a 

cegueira, por outro as traducções mais gratificantes foram as de 

Salvador Novo e de Giuseppe Belli, por dois simples motivos: primeiro, o 

formal, pois ambos foram sonetistas classicos e me propiciaram compor 

eguaes sonetos reconstruidos dentro da morphologia e da syntaxe 

portuguezas, um desafio fascinante; segundo, o thematico, pois ambos 

versejaram sobre erotismo ou escatologia, assumptos que mais me attraem. 

 

AG – Como já referiu, a crítica aponta duas fases no seu percurso 

literário, uma designada por "visual", outra por "cega". Como carateriza 

a sua obra, em termos estéticos e temáticos, numa e noutra fase? 
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GM – Quanto à forma, houve grande differença da phase visual para a 

cega: antes, eu era adepto do verso livre e até do concretismo, alem de 

mixturar, indistinctamente, poesia e prosa, dentro da proposta chaotica 

e anarchica typica da contracultura; depois, passei a priorizar a poesia 

de regras fixas e moldes tradicionaes. Ja quanto às thematicas a 

differença fica mais subtil: apparentemente, continuei incursionando nos 

tabus sexuaes, hygienicos e moraes, mas agora não apenas a titulo de 

brincadeira, mas me collocando em scena como protagonista tragicomico 

das maiores baixezas, isto é, dando ao "eu lyrico" um papel mais 

verosimil e mais fiel à propria biographia. 

 

AG – Contudo, no seu percurso literário (como no de vários escritores, 

músicos e artistas brasileiros em geral das últimas décadas) há também 

uma fase marcada pelos tempos da ditadura, outra pela democracia. 

Como se reflete esse aspeto na sua obra? 

 

GM – De facto, a dictadura accentuou a verve de muitos escriptores, 

poetas e compositores, citando-se como typico o caso de Chico Buarque, 

cuja creatividade era maior sob censura. No meu caso, tambem vale o 

desafio de transgredir a auctoridade politica, pois, como diz o dictado, 

"o prohibido aguça o dente", mas o typo de transgressão que faço se 

insere num contexto mais amplo de "moral e bons costumes", que não é 

restrictivo de liberdade apenas nos periodos dictatoriaes. Por isso acho 

que sempre haverá combustivel para os "maldictos", emquanto os 

contestadores meramente ideologicos tendem a ser acclamados mal passa a 

phase repressiva. Quem é maldicto continua maldicto... 

 

AG – Como aconteceu tornar-se escritor? Que motivações, pessoais, 

sociais, etc., o conduziram a essa opção? 

 

GM – Costumo dizer que a cegueira me attinge tão atrozmente que, si não 

fosse a poesia como valvula de excappe para o desabafo, eu me teria 

mactado, ou drogado, ou então teria enlouquecido. Resalvado o facto de 
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que a poesia, de per si, ja é uma especie de loucura (risos), fica 

pendente uma questão que tem a ver com a sua pergunta: a valvula de 

excappe poderia ser outra? Por que escriptor e não musico, esculptor ou 

athleta? Acho que taes coisas são, em parte, vocacionaes e, em parte, 

fatidicas. Meu pae era kardecista e acreditava numa "missão" espiritual. 

Não sigo chartilhas em materia de crença, mas acceito a presença do 

transcendental em nosso caminho. Assim, quiz o destino que, embora 

operario, meu pae trabalhasse na graphica que imprimia os livros duma 

grande editora. Elle trazia para casa um exemplar de cada livro impresso 

e, nessa eclectica bibliotheca domestica, me refugiei dos perigos da rua 

e me tornei autodidacta. Na rua, eu não podia brincar saudavelmente como 

e com os outros meninos. Em casa, eu protegia o olho doente e me isolava 

num mundo de idéas que, previsivelmente, me estimularia a querer ser 

tambem auctor, alem de leitor... Eis ahi. 

 

AG – Em que consistiram as suas primeiras obras literárias e as suas 

primeiras publicações, sejam elas artesanais ou impressas de forma 

convencional? 

 

GM – Como rascunhos adolescentes, as primeiras obras talvez nem fossem 

todas propriamente litterarias, mas alguns microcontos entre o fabuloso 

e o autobiographico se salvaram. Entretanto, as primeiras publicações, 

apoz os vinte annos, foram collectaneas poeticas em edição artezanal. Na 

verdade, foram improvisadas meramente porque eu não tinha accesso a 

nenhuma editora, mas, involuntariamente, cahi no mesmo circuito marginal 

que meus contemporaneos practicavam por opção ideologica e esthetica. 

Fui um marginal circumstancial, mas não menos consciente. 

 

AG – Quais os temas mais recorrentes na sua obra, seja ela poética ou de 

prosa? 

 

GM – Ja me chamaram de encyclopedista por tractar, entre meus milhares 

de sonetos, centenas de glosas e dezenas de contos, de innumeros themas. 

Mas tambem me chamam de monomaniaco por filtrar todos esses themas no 
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invariavel crivo do fetichismo, da fecalidade e da cegueira. Acho que 

não me enquadro em nenhum dos extremos: nem tento abarcar o 

conhecimento humano, nem me prendo a um unico assumpto. O caso é que 

estou mais propenso a encarar as perversidades e perversões da supposta 

civilização de forma escancarada. Como victima de abuso humano e de 

"castigo divino", me colloco, masochisticamente, na posição de quem faz do 

sambenito gala, para usar a expressão medieval. Dahi os rotulos de 

"deshumanista" e "desilluminista", applicados à minha predilecção pela 

violencia, pela tortura, pela sujeira ou pela fealdade. 

 

AG – O “Jornal Dobrabil” é um marco muito importante no seu percurso 

criativo. Fale desse projeto e do impacto que teve e continua a ter junto 

dos apreciadores da sua obra. 

 

GM – Ja fallei muito sobre aquelle pamphleto, mas nunca é demais dizer 

que, embora parodiasse o JORNAL DO BRASIL (um dos maiores vehiculos da 

imprensa na epocha) e soffresse influencia da REVISTA DE 

ANTHROPOPHAGIA editada por Oswald de Andrade na phase iconoclasta do 

modernismo, o meu DOBRABIL foi pura e simplesmente um fanzine 

anarchopoetico, talvez precursor de outros fanzines mais propriamente dictos 

(voltados ao punkrock ou aos quadrinhos - banda desenhada, como dizem ahi), 

mas era umzine. O que elle tinha de original, alem da diagrammação 

totalmente dactylographica, era a intertextualidade levada às ultimas 

consequencias, a tal poncto que se perdia a noção do que era authentico 

ou apocrypho, plagio ou parodia, proprio ou alheio, assignado ou 

anonymo. Essa proposta de "expropriação" auctoral, sommada ao conteudo 

escatologico nivelado ao graffitto latrinario e ao concretismo, eu a chamei de 

"coprophagia" para suggerir que estava recyclando a "anthropophagia" 

oswaldiana, isto é, que eu recomia e recagava o que Oswald havia 

cannibalizado. 

 

AG – Referiu que poderia ter sido músico. Que géneros musicais mais o 

atraem e qual a relação da música com a sua obra?  
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GM – Sou bastante eclectico no gosto musical, mas tenho preferencia, 

entre os eruditos, pelo barroco Domenico Scarlatti (que aliaz viveu em 

Portugal) e, entre os rockeiros, por bandas menos conhecidas e mais 

irreverentes, como os transexuaes New York Dolls, os travessos Toy Dolls 

e os pornographicos e coprophilicos Macc Lads. Como muitos poetas, eu 

sonhei ser cantor e compositor de rock, tal como muitos rockeiros sonham 

publicar livros. Na practica, a promiscuidade entre minha poesia e a 

scena musical acabou por render um CD inteiro de parcerias com cantores 

e compositores que, ao musicarem e interpretarem meus sonetos, 

tornaram-se meus collegas. Em parte, concretizei o sonho juvenil. 

 

AG – Devido ao seu problema de glaucoma, adotou o pseudónimo Glauco 

Mattoso, mas ao longo do seu percurso adotou também, pontualmente, 

alguns heterónimos. Qual a razão de ser deste desdobramento? 

 

GM – Embora a heteronymia pessoana exerça grande fascinio entre os 

poetas da lingua, meus heteronymos (o principal foi Pedro, o Podre) nada 

teem a ver com isso. Devem-se simplesmente ao espirito impessoalmente 

anarchico do DOBRABIL, no qual eu attribuia poemas e phrases a qualquer 

que não fosse o verdadeiro auctor (e, às vezes, ao proprio), cabendo 

mencionar que mesmo o Pedro (meu verdadeiro nome) não era mera allusão a 

Johnny Rotten, mas a Alex the Large, personagem de Burgess em LARANJA 

MECHANICA, romance filmado por Kubrick. 

 

AG – Quando se lê a sua obra fica-se com a evidência de se estar perante 

um escritor com uma vastíssima cultura literária, que passa tanto por um 

grande conhecimento de autores clássicos como de contemporâneos. O 

que é que o levou a procurar toda essa riqueza, em épocas, autores e 

sociedades tão diversas?  

 

GM – Primeiro, a solidão de quem se isolava na adolescencia e se 

refugiava na leitura. Segundo, a formação bibliotheconomica, que me 

descortinou o immenso panorama da cultura accumulada nas litteraturas 

occidentaes, e aqui admitto que me faltou opportunidade e tempo para me 
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aprofundar na cultura oriental. Terceiro, a cegueira, que me obrigou a 

exercitar a memoria para não perder tudo que havia lido. Nada melhor 

para pôr em practica a memoria que revisitar cada auctor, cada obra, 

cada phrase ou verso lido. 

 

AG – De que modo se reflete todo esse conhecimento na sua produção 

literária, tão centrada, afinal, nas suas vivências pessoais e na sociedade 

contemporânea brasileira? 

 

GM - Reflecte-se mais de maneira ironica, pois sempre tracto dum thema 

especifico no intuito de desmascarar a hypocrisia da chamada 

"civilização humanista", isto é, quanto mais sophisticado ou especializado o 

thema, mais contrasta com a barbarie que continua a prevalecer nas relações 

pessoaes e collectivas, malgrado todo o avanço technologico. Procuro 

demonstrar que a brutalidade humana não se domesticou com as suppostas 

"conquistas sociaes" contemporaneas. 

 

AG - Por que razão decidiu dedicar-se de forma tão intensa ao soneto, ao 

ponto de se tornar recordista do mundo no género, ultrapassando nesta 

altura os quatro mil? 

 

GM - Na verdade ultrapasso os quattro mil e quinhentos, mas nem consigo 

manter meu sitio actualizado a poncto de incluir os mais recentes. São 

duas as razões. A primeira prende-se ao character rigido do molde, não 

só na rima como no metro e no rhythmo, o que, si difficulta pelo lado 

creativo, facilita pelo lado mnemonico, essencial no caso do poeta cego 

que compõe sem poder annotar emquanto finaliza cada estrophe. A segunda 

razão prende-se à primazia do soneto sobre todos os demais typos de 

poema, reconhecidamente o mais perfeito molde inventado em septe seculos 

de poesia occidental. Somme-se a isso a vital necessidade de superar a 

cegueira por meio dum trabalho herculeo e perenne, e a resposta ao 

desafio delirante teria que ser dada de modo a significar o maximo de 

qualidade no maximo da quantidade. Si corresponderei ao que ambiciono 

cabe aos especialistas dizer, mas de tanto pôr em practica as regras 
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acabo achando facilidade naquillo que seria complexo. Hoje pode-se dizer 

que penso em decasyllabo, opino em quartettos e concluo em tercettos... 

Mas ha outras explicações: si Belli, que compoz mais de dois mil, foi 

considerado um caso pathologico, eu, que passei dos quattro mil, posso 

ser analysado como um psychopatha em ultimo grau, ou um psychographo 

possuido pelos demonios da poesia, quem sabe... (risos) 

 

AG - Como encara o interesse demonstrado por tanta gente do mundo 

literário, digamos, menos convencional, ao ponto de se fazerem estudos 

sobre a sua obra? Até Caetano Veloso o refere na canção "Língua". 

 

GM - Encaro com tranquillidade. Sei que, si me reconhecem como um 

prodigio pelo lado formal, tambem me menosprezam pelo lado thematico, 

dado que o obsceno e o abjecto desagradam muitas intelligencias que, si 

eu fosse um poeta lyrico como Vinicius, me consagrariam. 

 

AG - Laços históricos evidentes e incontornáveis ligam Portugal ao 

Brasil. No entanto, é natural que cada país construa o seu percurso, 

sobretudo por influência de outras culturas e de condições geográficas 

próprias. Como acha que devia ser tratado esse património comum, 

extensível a outros países, em especial no que diz respeito à língua? 

 

GM - Acho que a herança lusophona deve ser tractada como os casos 

similares de idiomas communs a nações de differentes continentes e 

culturas, como o inglez, o francez ou o hespanhol. As peculiaridades 

dialectaes e orthographicas teem que ser respeitadas. O inglez diz 

football e lift, grapha "theatre" e "humour"; o americano diz soccer e 

elevator, grapha "theater" e "humor". O mesmo vale para o portuguez 

fallado dos dois lados do Atlantico: ahi dizem panelleiro e bicha; aqui, 

bicha e fila, respectivamente. Mesmo dentro do Brasil ha differenças 

regionaes typicas: na minha cidade, diz-se mandioca; no Rio, aypim; no 

Nordeste, macaxeira. Nada ha que extranhar ou contestar nisso. Só tenho 

a lamentar que, emquanto a orthographia seguia o padrão etymologico 

adoptado pelo inglez e pelo francez, as discrepancias entre brasileiros 
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e portuguezes eram menores. Agora, que os phoneticistas insistem em 

reformar a graphia para que accompanhe a tendencia italiana ou 

hespanhola, accentuam-se as divergencias ao invez de augmentar a 

convergencia... 

 

AG - Por que razão decidiu, há pouco mais de dois anos, passar a 

escrever em português etimológico, abandonando o português fonético? 

 

GM - Na verdade, apenas voltei a escrever como escrevia quando comecei a 

publicar meu JORNAL DOBRABIL. Durante annos, acceitei a norma official 

para possibilitar que as editoras publicassem meus livros em escala 

commercial, mas, deante dos absurdos commettidos pela ultima reforma, 

decidi readoptar a escripta etymologica. O que mais me impelle a 

transgredir a norma é a attitude auctoritaria com que meia duzia de 

academicos pretendem impor a todo um paiz uma reforma artificial sob 

forma de lei. Ja a primeira dessas reformas, em 1943, que aboliu 

instantaneamente a graphia tradicional, fora imposta pela dictadura 

fascista do Estado Novo. Mais recentemente, em 1971, nova reforma fora 

imposta pelo regime militar. Agora, que se suppõe estarmos numa 

democracia, não posso acceitar que mais uma reforma seja imposta por 

lei. Ademais, a litteratura presuppõe o estylo individual e a poesia não 

se subordina aos artigos e paragraphos do DIARIO OFFICIAL. Litteratura 

não é escriptura lavrada em chartorio. 

 

AG - Até que ponto pode a literatura, sobretudo se praticada por autores 

atentos aos problemas sociais (e em parceria ou não com a música), 

contribuir para alertar as consciências e melhorar a sociedade? Acredita 

que esse contributo pode ser relevante ou será meramente superficial e 

decorativo? 

 

GM - Acredito na relevancia duma litteratura socialmente consciente e 

não subestimo o papel do escriptor como activista politico, mas não 

subordino a obra ou seu auctor a uma ideologia de esquerda ou a uma 

doutrina religiosa, como querem uns e outros. Acho que mais me irmano 
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aos excluidos e explorados si me exponho como victima do sadismo desde a 

infancia, como venho fazendo da maneira mais descarada e desboccada, e 

não rimando variantes das palavras de ordem ou dos slogans partidarios 

ou publicitarios. Em summa, quanto mais me sujo, mais denuncio a 

sujeira, e quanto mais me exponho à degradação mais accuso o oppressor. 

Quem transforma a propria vida em poesia transformará, no limite da 

utopia, a vida de outros inconformados e revoltados... 

 

 

 


